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Apresentação
O Curso de Atualização semipresencial Gestão das Condições
de Trabalho e Saúde dos Trabalhadores da Saúde (Cegest) é
uma iniciativa articulada aos esforços na área da saúde para
desenvolver projetos de formação, visando potencializar as políticas de proteção ao trabalho e aos trabalhadores da saúde.
Nas últimas décadas o setor saúde vem passando por muitas transformações e importantes incorporações de novas
tecnologias, porém, manteve, como uma de suas principais
características, a presença intensiva e uma forte dependência
do trabalho humano. No Brasil, existem 3.078.518 trabalhadores da saúde, o que representa 4,3% da população ocupada
no país (Brasil, 2009).
Esses dados demonstram o quanto, no setor saúde, a força
de trabalho humana é crucial, uma vez que se lida com vida e
morte, saúde e doença. Daí a relevância das Diretrizes em seu
objetivo de “promover a melhoria das condições de saúde do
trabalhador do SUS, por meio do enfrentamento dos aspectos
gerais e específicos dos ambientes e organização do trabalho
que possam propiciar a ocorrência de agravos à saúde, do
empoderamento dos trabalhadores – atores sociais dessas
transformações, e mediante a garantia ao acesso, às ações e
aos serviços de atenção integral à saúde” (Brasil, 2011, p.2).
Depois de mais de dois anos de negociação no Comitê Nacional
de Promoção da Saúde do Trabalhador da Saúde, e na Mesa
Nacional de Negociação Permanente do SUS (MNNP-SUS),
que reúne ministérios da Saúde, do Trabalho e Emprego e do
Planejamento, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde
(Conass), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de
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Saúde (Conasems), representantes dos trabalhadores e dos gestores do setor privado,
foi possível a construção das Diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde do
Trabalhador do Sistema Único de Saúde (Brasil/MS, 2011a). Trata-se de uma dívida histórica com os profissionais de saúde do país. O trabalho foi coordenado pela Secretaria
de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (SGTES) e pela Secretaria de Vigilância
em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde.
A política de valorização do trabalho e do trabalhador da saúde conduziu à elaboração de
tais Diretrizes. Construídas a partir de um processo que incluiu a participação dos diversos
atores sociais relacionados à gestão e ao trabalho em saúde, as Diretrizes assumem que
a promoção da saúde do trabalhador e da qualidade do trabalho deva incluir temas da
gestão, como planos de carreira, cargos e salários, educação permanente, desprecarização dos vínculos, entre outros. Nessa direção, tornam-se ultrapassadas as abordagens
tradicionais da saúde e segurança no trabalho.
Não há trabalho sem trabalhadores, e eles buscam sentido naquilo que fazem. O sentido
diz respeito ao modo de um indivíduo relacionar seus atos profissionais à construção de
seu próprio futuro. A utilidade social daquilo que se faz, as ocasiões de aprendizagem e
de autodesenvolvimento são fatores preponderantes para o sentido do trabalho.
Por esse prisma, o trabalho em saúde pode ser visto, numa primeira aproximação, como
repleto de sentido porque seu objeto é a saúde das pessoas; portanto, configura-se como
um ato essencialmente humano. É lúcido esperar que o trabalho seja fonte de satisfação.
Mas os trabalhadores, em sua maioria, encontram-se insatisfeitos e esgotados. Como
encarar e reverter tais situações?
A qualidade do cuidado depende também da maneira pela qual o sistema de saúde encara as necessidades e a subjetividade dos trabalhadores no exercício de suas tarefas. A
presente iniciativa de oferecimento do curso faz parte do compromisso do Ministério da
Saúde de elaborar e conduzir políticas para resgatar o valor do trabalho e proteger a saúde dos protagonistas dos sistemas de saúde. A garantia de acesso da população à saúde
pública de qualidade é princípio norteador do SUS. A qualidade do serviço de saúde está
intrinsecamente ligada à qualificação profissional e às condições de trabalho daqueles
que prestam a assistência.
A implantação da política de promoção da saúde do trabalhador da saúde depende da
qualificação dos gestores, da ampliação dos espaços de negociação sobre as relações de
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trabalho no âmbito do SUS e da criação de mecanismos eficientes para a melhoria das
condições de trabalho, que incidirão na melhoria da qualidade do acesso e do acolhimento
aos usuários.
O atual momento de consolidação do SUS clama por avanços nesta área e exige desprendimento e disposição de gestores, trabalhadores e usuários. É necessário repensar
o tratamento que o Estado vem dispensando historicamente aos recursos humanos em
saúde. Rever o processo de trabalho e de contratação no SUS, democratizar as relações
de trabalho, assim como implantar metas de boas práticas e de reestruturação da gestão
do trabalho em saúde, são ações fundamentais, não como exceção, mas como regra estratégica rumo a uma política permanente.
Enfrentar esses desafios exige compromisso com a agenda do trabalho em saúde, ainda
em fase de elaboração no SUS. Tal processo, no nosso entendimento, deve ser pactuado e
compartilhado, incluindo as responsabilidades de cada indivíduo e das instâncias do setor
saúde envolvidas nesse percurso.
Nessa direção, o Cegest, ora apresentado, consolida-se como mais um espaço para compartilhar opiniões e reflexões sobre os desafios mencionados e sobre tantos outros que,
certamente, se apresentarão no processo. Nossa intenção é que vocês, gestores e profissionais inseridos em diferentes instâncias, sejam multiplicadores da proposta de gestão do
trabalho no SUS compartilhada e negociada entre trabalhadores, usuários e gestores.
A SGTES orgulha-se de lançar o Cegest e se coloca aberta a críticas e sugestões, desejando
a todos momentos produtivos de estudo e de construção de novos saberes!

Denise Motta Dau
Diretora do Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde
Ministério da Saúde
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APRESENTAÇÃO
Este documento apresenta um Plano para os países da América Latina e Caribe (ALC)
elaborado pela Oficina Condições de Trabalho e Saúde dos Trabalhadores do Setor Saúde
realizada pelo NESCON / UFMG em janeiro de 2006, na cidade de Ouro Preto, que contou
com o apoio do Ministério da Saúde do Brasil e da Organização Pan-Americana de Saúde
e da Organização Mundial da Saúde e de especialistas de diferentes países.
O objetivo geral do Plano de Trabalho Desenvolvimento da Saúde dos Trabalhadores
da Saúde (TS), apresentado ao final, é contribuir para a melhoria das condições dos
trabalhadores em saúde, constituindo-se em marco no processo que busca o fortalecimentos dos recursos humanos em saúde. Os objetivos específicos incluem: 1) apoiar o
desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais para a melhoria das condições de
saúde e trabalho dos trabalhadores da saúde: a) proteção social e ênfase nos direitos;
b) sistemas de atenção e c) ambientes de trabalho saudáveis; 2) avaliar e fortalecer as
capacidades institucionais para a abordagem da situação de trabalho e saúde dos TS;
3) analisar os fatores determinantes da situação de trabalho e saúde dos TS; 4) gerar
indicadores para monitorar e avaliar a situação de trabalho e saúde dos TS.
Os objetivos expostos são coerentes com os rumos estabelecidos nas declarações mundiais
de saúde para todos e com o projeto para os países da ALC que busca consensos na elaboração de políticas integradoras que permitam aumentar a eficiência e a eficácia das atividades
destinadas a solucionar os problemas de saúde e segurança dos trabalhadores.
Compreender as novas complexidades do trabalho em saúde significa, igualmente,
tomar consciência da enorme responsabilidade que tem a sociedade na formação de
trabalhadores capacitados para assumir com competência as tarefas da atenção à saúde
das populações, de tal modo que esses trabalhadores se sintam seguros e percebam o
trabalho como fonte de satisfação e de crescimento pessoal.
Na prática, essa intenção implica a aceitação de fatores pouco explorados que incidem
sobre os objetivos dos sistemas de saúde, como é o caso das condições de trabalho, cujos
efeitos, articulados a outros fatores, determinam tanto a saúde dos sujeitos que operam
os sistemas quanto os meios que eles dispõem para o exercício pleno de suas capacidades. Este documento inaugura uma etapa nas reformas em saúde latino-americanas
ao buscar a articulação de ações em saúde, trabalho e regulação das profissões, meio
ambiente e recursos humanos, como ilustra o esquema reproduzido na Figura I.

Condições de Trabalho e Saúde dos Trabalhadores da Saúde

13

Bases
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1. INTRODUÇÃO
Por que a saúde dos trabalhadores configura-se um campo
de ação das Nações Unidas?
A saúde dos trabalhadores guarda estreita relação com as condições de trabalho. Essas
condições consistem nas circunstâncias em que o trabalho é realizado e dizem respeito,
para efeito de distinção analítica, à exposição aos riscos físicos, químicos, mecânicos (que
provocam acidentes e demandam esforços musculoesqueléticos intensos) e biológicos.
Citamse, como agravantes da exposição aos riscos, os danos da hipersolicitação das
capacidades humanas no trabalho - efeitos oriundos do sistema técnico-organizacional
e conhecidos como fatores ligados à organização do trabalho1.
As condições de trabalho estão ligadas às condições gerais de vida dos 220 milhões de
trabalhadores na América Latina e Caribe (BID, 2001). Estima-se que, em 2025, a população economicamente ativa na Região será de 270 milhões de pessoas.
Em 1997, a OMS identificou a exposição dos indivíduos aos riscos ocupacionais, ressaltando os riscos ergonômicos e físicos, que atingem 30% da força de trabalho nos países
desenvolvidos e de 50 a 70 % nos países em desenvolvimento. Somam-se à gravidade do
problema, 200 agentes biológicos e 100.000 diferentes substâncias químicas presentes
nos diversos ramos da produção onde estão expostos centenas de trabalhadores.
Os acidentes de trabalho, as doenças profissionais, os afastamentos por doenças ou
seqüelas de acidentes, as incapacidades temporárias e definitivas para o trabalho são
indicadores tradicionais da realidade sanitária dos trabalhadores. Segundo a OIT, na
América Latina ocorrem 13,5 acidentes de trabalho fatais por cada 100.000 trabalhadores por ano. As doenças relacionadas ao trabalho compõem uma lista diversificada, que
European Agency for Safety
and Health at Work. Expert forecast on emergind physical risks
related to occupational safety and
health. Belgium, 2005.

varia de país para país. Ao lado das intoxicações por metais pesados e agrotóxicos, das

2
TAKEDA, F. The relationship
of job type to Burnout in social
workers at social welfare offices.
Journal Occup Health, v.47, p.
119-125, 2005.

seus determinantes, uma literatura consistente salienta os fatores psicossociais gerados

1

doenças respiratórias provocadas ou agravadas por poeiras minerais e outros aerodispersóides, os resultados das pesquisas científicas recentes chamam atenção para o câncer
de origem ocupacional e para os problemas de saúde mental. Na esfera dos riscos e de
pelos paradoxos dos métodos de gestão de pessoal e de controle da produtividade,
assim como pelas metas de qualidade dos produtos e serviços2.
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A desigualdade em saúde ocupacional está associada aos seguintes fatores: 1) a existência
de riscos evitáveis e inaceitáveis para certos grupos de trabalhadores; 2) a superposição
das conseqüências da pobreza com os efeitos da exposição à nocividade dos ambientes
de trabalho, ou seja, trabalhadores submetidos aos trabalhos perigosos e insalubres
são também aqueles mais pobres, sob condições de vida e ambientes inadequados; 3)
a inacessibilidade a serviços de saúde ocupacional pela maioria dos trabalhadores; 4) a
expansão da Informalidade, do trabalho precário, e da marginalização do trabalho.
As medidas que visam à transformação da realidade sanitária dos trabalhadores não
têm alcançado êxito e enfrentam obstáculos para alcançar as metas propostas, entre
outras razões, pelas seguintes: 1) oreconhecimento limitado das políticas públicas (principalmente as políticas econômicas e sociais) para os problemas da saúde ocupacional;
2) a diminuição do papel dos Estados e, em particular, a debilidade dos ministérios da
Saúde e do Trabalho (tendência à desregulamentação); 3) a limitada coordenação entre
os setores da saúde e do trabalho; 4) os enfoques equivocados dos serviços de saúde,
mais orientados para a cura, e a ausência de políticas de saúde preventivas, voltadas
para as causas e os determinantes dos acidentes e enfermidades.

Por que as condições de saúde e trabalho no setor saúde
configuram-se alvo das ações da OPAS?
A realidade atual vem exigindo dos pesquisadores envolvidos com a temática da saúde
grandes esforços para a compreensão das mudanças recentes no setor saúde que atingem o modo de trabalhar e influenciam na susceptibilidade dos trabalhadores de saúde
aos riscos de adoecimento em geral e expõem o grupo aos efeitos das novas demandas
para cujo enfrentamento os trabalhadores nem sempre dispõem dos meios necessários
à mobilização de suas capacidades.
No plano global, os serviços de saúde têm sofrido erosão, falta de investimentos, ajustes
estruturais e cortes de financiamento: no Kênia, na Tanzânia e no Zimbábue, por exemplo,
há enfermeiras desempregadas, apesar das necessidades locais. A carga de trabalho alta
e as condições de trabalho não motivadoras (incluindo os riscos) são causas importantes
do push dos TS a outros países.
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Para se ter uma idéia, segundo a Associação Médica Americana (2002), no Canadá 23%
dos médicos atuantes foram treinados em outros países; nos Estados Unidos a taxa é
semelhante, sendo que 23,5% de todos os médicos foram formados em outros países.
Numa pesquisa recente, o desejo por maior acesso a tecnologia, equipamentos e recursos de saúde para a prática médica apareceu nas respostas de 75 % de uma amostra de
médicos imigrantes. Deve-se observar que Assembléias mundiais de saúde de 2002 e
2004 já demonstraram interesse em avaliar os efeitos negativos da migração de médicos
sobre os sistemas de saúde de países em desenvolvimento, dado a hipótese de que as
populações mais carentes coincidem com as populações com menos acesso às práticas
atualizadas de atenção à saúde e essas populações seriam justamente as que estariam
deixando de fixar os seus médicos3 .
Os trabalhadores da saúde nem sempre são encarados pelas políticas de recursos
humanos como trabalhadores. Freqüentemente, o trabalhador da saúde é encarado
apenas como instrumento para prover os serviços, e não como um trabalhador ou uma
trabalhadora que podem ter suas saúdes e suas vidas influenciadas por suas condições
de trabalho. No entanto, pandemias como SARS (e gripe aviária) colocam em evidência a
vulnerabilidade e a falta de preparo do sistema para a proteção de seus trabalhadores.
O Encontro organizado pela Associação Americana de Psicologia em Washington (DC),
no ano de 2000, focalizou a proteção da saúde mental dos profissionais de serviços de
urgências pediátricas4.

3

AVRAHAM, A. et al. Physician
migration: views from professionals in Colombia, Nigeria, India,
Pakistan and the Philippines.
Social Science & Medicine; v.61,
p. 2492- 2500, 2005.
4

LIPTON, H.; EVERLY Jr., G.S.
Mental health needs for providers
of emergency medical service
for children (EMSC): a report
od a consensus panel. Prehosp
Emergency Care: v. 6, n 1, p 1521, 2002.

Foram identificados os principais estressores e os comportamentos dos sujeitos frente
às adversidades psicológicas vivenciadas. Ao final, a plenária recomendou uma revisão
de estratégias de intervenção, além de propor ampla divulgação dos conhecimentos
produzidos sobre a realidade vivenciada pelos trabalhadores no setor analisado, com o
objetivo de implementar serviços de apoio psicológico aos trabalhadores e aos pacientes
pediátricos e as suas famílias.
O estado crítico do setor de urgências não é o único cenário das vivências emocionais negativas no trabalho em saúde. Encontra-se na literatura menção aos constrangimentos a que
os sujeitos se vêem submetidos e que podem estar na origem de sintomas inespecíficos ou
não, com influência sobre a qualidade de vida e a trajetória profissional e ocupacional.

5

DEJOURS, C. Travail usure
mentale. De la psychopathologie
à la psychodynamique du travail.
Paris: Bayard Éditions, 1993.

Acatando a proposição de que não existe neutralidade dos trabalhadores em relação
ao que eles produzem5, estão em curso investigações sobre as vivências objetivas e
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subjetivas dos trabalhadores em saúde, articulando à análise das dificuldades na relação
trabalhadorusuário a avaliação dos componentes práticos e técnico-organizacionais dos
sistemas em que eles operam.
Existem evidências de restrições ao cuidado com a saúde dos usuários provocadas pela
estrutura do sistema de saúde e pela organização dos serviços. A hipótese orientadora
das análises em curso supõe que, para além das dificuldades extrínsecas à atividade
(volume de procedimentos, meios disponíveis, riscos mensuráveis e conhecidos), os
trabalhadores lidam com incertezas oriundas da relação com o usuário, que é a instância
típica do trabalho em saúde.
Os resultados das pesquisas colocam em evidência o paradoxo contemporâneo que
alimenta as dificuldades sentidas no desenvolvimento das tarefas, ignoradas ou não:
exigência de trabalhadores polivalentes, instruídos, com iniciativa, mas sem margens para
decidir sobre os meios e os fins. Projetos iniciados a partir dos resultados parciais das
investigações fazem pensar que formas horizontais e aparentemente mais autônomas de
organização do trabalho em saúde podem propiciar maior intensificação da exploração
do trabalho, à semelhança do que analisa Castels (1999)6.
Além da flexibilização da gestão do trabalho, as relações de emprego no setor saúde
também são flexibilizadas à medida que passam a ser entendidas como a possibilidade
de se contratar trabalhadores sem os ônus advindos da legislação do trabalho, a qual
consolidou, ao longo das últimas quatro décadas, direitos e garantias mínimas.
Pesquisas científicas têm mostrado que a qualidade do cuidado à saúde depende da
maneira pela qual o sistema encara as necessidades e a subjetividade dos trabalhadores no exercício de suas tarefas. Exemplos de “maneiras de encarar as necessidades e a
subjetividade dos trabalhadores”: tempo para rever as práticas adotadas; suporte social
para o enfrentamento das dificuldades e carências vivenciadas pelos usuários; incentivo
às estratégias formais e informais de cooperação intra e inter-equipes, que poderiam

6

CASTELS M. Trajetórias organizacionais na reestruturação do
capitalismo e na transição do
industrialismo para o informacionismo, pp. 174-187. In_____A
sociedade em rede. Editora Paz e
Terra: São Paulo, 1999.

7

JOHNSON, J.F. et al. The
psychosocial work environment of
physicians. Journal Occupational
of Environmental Medicine; v. 37,
n. 9, p.1151-1159, 1995.

orientar os pressupostos da organização do trabalho nos serviços mais do que a tradicional
abordagem relação custo-benefício em busca da eficiência no setor saúde7,8,9.
Registra-se uma incidência cada vez maior de maus-tratos e de violência nos locais de
trabalho, colocando em risco a dignidade pessoal e a auto-estima dos trabalhadores,
com implicações diretas sobre a qualidade da prestação do serviço. Sob esse prisma,
desde 1993, o Conselho Internacional das Enfermeiras tem identificado o risco crescente

8

HAM, C. Improving the performance of health services: the role
of clinical leadership. Lancet; v.
363: p. 1978-1980, 2003.
9
ARNETZ, B.B. Psychosocial challenges facing physicians of today.
Social Science & Medicine; v. 52: p.
203-213, 2001.
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de violência no âmbito da atenção à saúde, destacando-se os efeitos negativos desses
eventos sobre as vidas profissionais e pessoais dos trabalhadores10.
Em publicação recente11, viu-se que a violência no local de trabalho na Jamaica é um risco
ocupacional que merece, segundo os autores, a atenção do setor sanitário. Os resultados
de um inquérito transversal com auxílio de questionário auto-aplicado em diferentes
es- tabelecimentos (hospitais especializados, terciários, secundários, gerais; e centros
de saúde) tanto na zona urbana quanto na zona rural, mostraram maior prevalência de
violência psicológica do que de violência física, com diferenças que variam com o tipo de
ocupação e idade dos sujeitos, o horário de trabalho e o tipo de atendimento realizado.
O Quadro 1 apresenta de maneira sintética as razões para configurar os trabalhadores
do setor saúde como alvo de políticas integradoras no contexto dos objetivos de desenvolvimento do milênio.
QUADRO 1

Pontos principais em defesa de um plano CST/saúde
1. A desindustrialização é uma tendência consolidada na produção mundial e ocorre
paralelamente ao crescimento do setor de serviços, notadamente o do setor saúde.
2. A melhoria dos serviços de saúde prestados à população representa ao mesmo tempo
uma exigência da sociedade e um compromisso dos governantes.
3. Os trabalhadores de saúde constituem-se numericamente em um grupo populacional
importante - 20 milhões de trabalhadores na AL, Caribe e EUA; e esses trabalhadores
compõem uma amostra representativa das desigualdades em saúde.
4. A importância do setor saúde na absorção de trabalho, objeto de diversas formas de
contrato: prestação de serviços, terceirização, triangulação e concurso público.

10

CONSEJO INTERNACIONAL DE
ENFERMERAS (CIE). Directrices
para hacer frente a la violencia
en el lugar de trabajo. Ginebra,
Suiza, 1998. Disponível em: http:/
www.icn.ch/guide_violencesp.
pdf.
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2. ANTECEDENTES
No nível social, (o) Plano de Trabalho Desenvolvimento da Saúde dos Trabalhadores da
Saúde (TS) alinha-se aos princípios que buscam melhorar as condições de vida das pessoas nos segmentos mais pobres da população dos países que fazem parte do sistema
das Nações Unidas12. Vale lembrar que o conteúdo relacionado aos problemas de saúde
está presente nos três objetivos e nas oito metas que compõem, respectivamente, o
conjunto de oito objetivos e dezoito metas elaboradas, em 2000, por 189 países reunidos
na Cúpula do Milênio. Pode-se observar que o conteúdo da Declaração está relacionado diretamente com a melhoria da saúde da população em geral, mas também toca
aspectos sanitários específicos, como enfermidades de notificação compulsória, acesso
a medicamentos, saúde reprodutiva e água potável. Estima-se o prazo de dez anos para
a execução deste Plano.
A coincidência do tema Recursos Humanos em Saúde nas agendas nacionais, agenda
regional e agenda global marca a iniciativa de uma década de investimentos sustentados
visando a construir uma infraestrutura humana para os sistemas de saúde.
No plano de uma agenda global destacam-se: 1) o Fórum BM/OMS: objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e Recursos Humanos, que gerou uma proposta de plataforma global, com preocupação destacada para a África; 2) as iniciativas da Organização
Mundial de Saúde: como o Informe Mundial de Saúde – 2006; a comemoração do Dia
Mundial de Saúde, o Trabalhando pela Saúde em 07 de abril de 2006, e a ideia de uma
Década de Recursos Humanos em Saúde.
As iniciativas da OPAS, em sua larga história no campo dos recursos humanos, promovem uma cooperação interpaíses, como, nos últimos cinco anos, os vários projetos que
reforçam a centralidade do tema recursos humanos em saúde, a saber:
1) Resolução 2001 sobre Gestão dos Recursos Humanos em saúde, 2) Resolução 2004 sobre
os Observatórios de Recursos Humanos em Saúde, 3) Semana Pan-americana de Saúde em
Abril de 2006, 4) Década Pan-americana de Recursos Humanos em Saúde 2006 - 2015.
A Chamada de Toronto 2006-2015, Uma década de recursos humanos em saúde para as
Américas, baseia-se na necessidade de um investimento sustentado para enfrentar os
desafios e provocar efeitos a médio /longo prazo nas políticas que objetivam a construção
de uma institucionalização complexa. Suscitam-se a necessidade de um compromisso

11
JACKSON, M., ASHLEY, D. Physical and psychological violence in
Jamaica’s health sector. Rev Panam
Salud Publica/Pan Am J Public Health, v.18, n.2, p. 114-121, 2005.

12

NACIONES UNIDAS. Objetivos
de desarrollo del milenio. Una
mirada desde América latina y el
Caribe. Santiago Del Chile, agosto
del 2005.
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internacional e a continuidade das políticas e dos planos de ação coincidentes com os
objetivos de desenvolvimento do milênio (2015).
Salienta-se a comemoração do Dia Mundial da Saúde em abril de 2006, que teve como
tema Recursos Humanos em Saúde, e vem provocando uma inflexão no paradigma
que tem orientado a formulação de políticas para o setor. Destacar as CST/Saúde nas
atividades do Dia Mundial da Saúde é uma estratégia coerente com a decisão do Conselho Diretivo da OPAS. Quanto a isso, as políticas de Recursos Humanos em Saúde têm
buscado, entre outros objetivos, estabelecidos a partir da década de 1990, introduzir
novas formas de gestão do trabalho fundadas no incentivo à produtividade e à qualidade13, cujos efeitos sobre a atividade concreta de trabalhadores inseridos em situações
particulares e específicas, embora não bem dimensionados, têm alterado a saúde dos
sujeitos, como se verá adiante.
13

BRASIL. Ministério da Saúde.
Secretaria de Projetos Especiais
de Saúde. Coordenação Geral de
Desenvolvimento de Recursos
Humanos para o SUS. Agenda
de prioridades para a política de
recursos humanos na gestão do
SUS. Brasília: Ministério da Saúde,
1997. 11 p.
14

OPS - ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Informe
sobre la salud y la seguridad en el
trabajo en La región de las Américas: Alianza estratégica entre los
ministros de trabajo y de salud.
Bogotá, julio de 2004, 20 p.
15

Ibidem.
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Essa agenda é uma ocasião propícia para dar visibilidade à problemática da subjetividade
no trabalho em saúde. Se o recurso é humano, é melhor pensar sobre as dimensões e
exigências humanas implicadas, o que poderá favorecer abordagens menos superficiais
dos problemas de qualidade na atenção à saúde das populações.
Ainda no nível político é mister ressaltar a aliança estratégica OEA/OPAS. Desde a Cúpula das Américas realizada no Quebec em 2001, os Representantes dos Estados e os
Governos de todos os países sertêm reconhecido que o trabalho é a melhor via para
vincular a atividade econômica à melhor qualidade de vida dos cidadãos14.
Sob a mesma perspectiva, impulsionada pelo apoio dos Ministros do Trabalho de 34
países membros da OEA, a OPAS incorporou o tema da saúde dos trabalhadores aos
âmbitos do Trabalho Decente da OIT e da Iniciativa de Ambientes de Trabalho Saudáveis da OMS /OPS15, com ênfase em ações pró-ativas, tendo como populações alvo

OIT - Organización Internacional del Trabajo. El trabajo decente
es fundamental para el progreso
social. Disponible em: http://
www.ilo.org/public/spanish/
decent.htm

imigrantes, menores trabalhadores, mulheres trabalhadoras, pessoas com deficiências

17

O Plano CST/Saúde resultou da decisão da 45ª Reunião do Conselho Diretivo que, aten-

OPS - ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. 45º Consejo Directivo. Décision propuesta
por el Relator. Washington, D.C.,
EUA 27 de septiembre-1 de
octubre 2004.

físicas, trabalhadores de terceira idade, indíos, pessoas com HIV/AIDS. Sob esse ângulo,
o trabalho decente seria a essência das estratégias globais, nacionais e locais para se
alcançar um desenvolvimento eqüitativo, global e sustentável16.

dendo ao Informe da XIII Conferência Interamericana de Ministros do Trabalho, decidiu
articular as atividades nos setores trabalho, meio ambiente e educação, visando a melhorar as condições de trabalho e emprego particularmente no setor saúde17.
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A estratégia de promoção da saúde dos trabalhadores do setor saúde e seu alcance
intersetorial formatada pelo 45o Conselho Diretivo pode favorecer a elaboração de políticas públicas capazes de gerar qualidade de vida. Sob o prisma dos objetivos comuns,
próprios de uma abordagem intersetorial, busca-se neste Plano construir um núcleo
estratégico de planejamento e de definição de prioridades para as ações conjuntas, de
modo a inserir de fato a saúde nas macropolíticas ou nas políticas setoriais, afastando-se
da realidade atual em que os objetivos de saúde são colocados à margem das definições
de diretrizes e prioridades nos planos de desenvolvimento18.
A OPAS preparou, em 2005, o Manual Salud y Seguridad de lós Trabajadores del Sector
Salud, destinado a gerentes e administradores dos sistemas e dos serviços em saúde. A
publicação oferece os conceitos operacionais básicos sobre saúde e segurança no trabalho
realizado em estabelecimentos de saúde, apresenta os riscos ocupacionais mais comuns
já descritos em estudos realizados no setor (público ou privado) e, finalmente, apresenta
guias e instrumentos práticos para a implementação de programas em saúde e segurança
ocupacional. Diante desses produtos, é possível construir políticas de identificação e prevenção de danos e agravos à saúde dos trabalhadores do setor saúde, paralelamente às
intervenções que visam à transformação das condições de trabalho precárias no setor.
Existe consenso entre os participantes da Oficina de Ouro Preto sobre a importância de
manter uma força de trabalho saudável e livre dos riscos ocupacionais como elemento
chave para o desenvolvimento sustentável dos povos. Ademais, ficou claro que o desempenho dos sistemas de saúde, especialmente na qualidade da atenção aos usuários,
está especialmente relacionada às condições de saúde e segurança ocupacional às quais
estão submetidos os trabalhadores da saúde durante a execução de suas tarefas.
Cada vez mais, torna-se evidente a magnitude do problema da vulnerabilidade em que
se encontram os trabalhadores da saúde expostos aos riscos ocupacionais e ambientais
no desempenho cotidiano do seu trabalho. Por exemplo, o crescente desenvolvimento
de tecnologias inovadoras e sofisticadas, que são disponibilizadas no mercado sem a
garantia dos processos de treinamento para a sua adequada operação, expõe o trabalhador a novos riscos ocupacionais que necessitam de identificação, controle e eliminação. Riscos conhecidos, como a AIDS e a Hepatite B, entre os biológicos, o uso de
anestésicos e de agentes esterilizantes, no grupo das substâncias químicas, as radiações
e as perturbações ergonômicas continuam representando risco elevado para a força de
trabalho em saúde.
18

Ibidem.
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Dessa forma, riscos derivados de um inadequado manejo de rejeitos hospitalares e mau
estado de conservação das estruturas e instalações dos locais de trabalho configuram-se
em outro grupo de riscos enfrentados continuamente pelos trabalhadores da saúde.
Os processos de reforma no setor saúde, a “tercerização” dos serviços de apoio e a perda de profissionais valiosos, que emigram em busca de um futuro melhor, entre outros
fatores, estão gerando novos riscos psicossociais.
A Oficina de Ouro Preto reforça o consenso anteriormente estabelecido quanto à conveniência de uma iniciativa para o continente americano, com uma plataforma ampla,
visando à inclusão, com enfoque centrado nos países e estabelecendo compromissos
específicos. A idéia central é dar um salto qualitativo no desenvolvimento participativo
dos planos nacionais de ação e nos sistemas de monitoramento de avanços que permitam uma accountability nacional e global. Almejam-se uma intensificação da cooperação
técnica entre os países, sob um referencial compartilhado, investimentos sustentados
e a criação de alianças nacionais e internacionais.
A estratégia do Plano de Trabalho Desenvolvimento da Saúde dos Trabalhadores da Saúde
busca promover um espaço de compartilhamento e articulação de interesses, conhecimentos e práticas das diversas organizações envolvidas, a fim de permitir a produção de
novos conhecimentos e de políticas compatíveis com a resolução de problemas.
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3. MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO
Os trabalhadores da saúde
Os trabalhadores em saúde são pessoas que estão diretamente envolvidas em ações
com os usuários dos sistemas e aquelas que prestam apoio à gestão clínica-assistencial,
independentemente do tipo de contrato ou vínculo, tanto no setor público quanto no
setor privado. Eles atuam no nível da gestão ou da assistência direta ao cidadão doente
ou atendido em programas de promoção da saúde, sendo que podem também atuar nos
serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, na gerência e na produção de tecnologia.
A reorientação do paradigma do processo saúde-doençacuidado fundamenta políticas
nacionais que atingem o emprego e o trabalho, sem que ambas as esferas tenham sido
foco de atuação dos governos.
As transformações recentes na produção capitalista em nível mundial também se fizeram
presentes no setor saúde, que de maneira semelhante aos outros setores da produção
experimentaram não somente os efeitos do avanço da ciência e da tecnologia, mas
também do acirramento da desigualdade e da injustiça social que marcam os países da
América Latina e Caribe.

Condições de trabalho em saúde
Condições de trabalho é um termo utilizado para designar os níveis saúde e trabalho do
esquema proposto na Figura 1 (p. 9) que diz respeito às circunstâncias em que a atividade
dos trabalhadores se desenvolve e em que estado eles se encontram para atender as
demandas que lhes são apresentadas.
As tendências contemporâneas na estrutura do trabalho (Quadro 2), segundo Antunes
e Alves19, seguidas das alterações que elas provocam nas atividades de trabalho em
si (Quadro 3)20 são apresentadas a seguir. Esse conjunto de valores está associado às
condições de trabalho atuais.

19

ANTUNES, R; ALVES, G. As mutações no mundo do trabalho na
era da mundialização do capital.
Educação e Sociedade., vol.25,
n.87, p.335-351, 2004. Disponível
em: http://www.scielo.br
20

ASSUNÇÃO, AA. Uma contribuição ao debate sobre as relações
saúde e trabalho. Ciência & Saúde
Coletiva. v.8, n.4, p.1005 - 1028,
2003.
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QUADRO 2

Tendências contemporâneas da estruturação do trabalho
e da absorção da força de trabalho
1. Redução do proletariado industrial, fabril, tradicional, manual, estável e especializado,
herdeiro da era da indústria verticalizada de tipo taylorista e fordista.
2. Aumento do novo proletariado fabril e de serviços, em escala mundial, presente nas
diversas modalidades de trabalho precarizado. São os terceirizados, subcontratados, parttime, entre tantas outras formas assemelhadas, que se expandem em escala global.
3. Aumento significativo do trabalho feminino, que atinge mais de 40% da força
de trabalho em diversos países avançados e que tem sido absorvido pelo sistema
de produção, preferencialmente no universo do trabalho part-time, precarizado e
desregulamentado.
4. Exclusão dos jovens, que atingiram a idade de ingresso no mercado de trabalho e
que, sem perspectiva de emprego, acabam muitas vezes engrossando as fileiras dos
trabalhadores em situação precária, dos desempregados, sem perspectivas de trabalho,
dada a vigência da sociedade do desemprego estrutural.
5. Exclusão dos trabalhadores considerados “idosos” pelo sistema capitalista, com idade próxima de 40 anos, e que, uma vez excluídos do sistema, dificilmente conseguem
reingresso no mercado de trabalho.
6. Crescente expansão do trabalho no chamado “Terceiro Setor”, assumindo uma forma
alternativa de ocupação, por intermédio de empresas de perfil mais comunitários, motivadas predominantemente por formas de trabalho voluntário, abarcando um amplo
leque de atividades.
7. Expansão do trabalho em domicílio.
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QUADRO 3

Hipóteses sobre as relações entre as alterações das atividades de trabalho e os problemas de saúde
1. A exposição às condições nocivas de trabalho segue a mesma lógica discriminatória
da inserção dos trabalhadores na produção que inferioriza as mulheres, os negros, os
analfabetos, os imigrantes, os jovens sem experiência e os idosos sem força física.
2. As chances de emprego, os contratos de trabalho, os salários recebidos, a mobilidade
profissional dependem das características dos grupos de trabalhadores que, por sua vez,
são determinadas socialmente.
3. Enfrentam-se teoricamente e na prática as manifestações de saúde que é alterada no
seio da sociedade devido aos efeitos da desigualdade da distribuição dos bens produzidos,
à aquisição de uma multitude de conhecimentos e de erros, às possibilidades de domínio
dos territórios e comportamentos e ao choque contínuo dos conflitos.
4. A saúde dos trabalhadores é alterada no contexto da reestruturação produtiva que deriva
de um ambiente social, político e econômico marcado pelas crises dos anos 1960 e 70.

O atendimento ao usuário é uma atividade social mediadora que coloca em cena a interação de diferentes sujeitos em um contexto específico, visando a responder a distintas
necessidades. A atividade do trabalhador da saúde resulta de um processo de múltiplas
facetas, que se desenrola em um contexto institucional onde os objetivos, os processos
organizacionais e a estrutura existentes são elementos essenciais na conformação da
situação de atendimento21.
A invisibilidade da atividade do trabalho para a gestão do sistema e para a orientação
de políticas de segurança e promoção das condições de trabalho denotam o não reconhecimento do investimento pessoal.
Trata-se, na teoria da psicodinâmica do trabalho, do reconhecimento pelo trabalho realizado, que se obtém pela mediação de dois tipos de julgamento. O primeiro é o julgamento
de beleza, emitido por aqueles que conhecem o métier e podem avaliar o trabalho em
função de sua conformidade às regras de arte e em função de sua originalidade. O se-

21

FERREIRA, M.C. Serviço de
atendimento ao público: o que é?
Como analisá-lo? Esboço de uma
abordagem teóricometodológica
em ergonomia. IX Congresso da
Associação Brasileira de Ergonomia - ABERGO 99, Salvador, 3 a 6
de novembro [CD-ROM], 1999.
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gundo, julgamento de utilidade, avalia os objetivos alcançados sem se importar com os
meios utilizados. No caso do trabalho em saúde o julgamento vem do usuário, que avalia
a garantia ao acesso ao atendimento e aos meios para o diagnóstico e o tratamento, a
sua melhora clínica, a remissão dos sintomas; afinal, é este o métier: “atender”, “cuidar”
e “curar”22. E quando o usuário reage e manifesta o seu descontentamento diante do
fracasso dos objetivos acima expostos?
Em suma, o trabalho dos profissionais de saúde é uma mediação entre as finalidades
do sistema e as demandas do usuário, nem sempre coerentes entre si. As vivências no
ato de cuidar ou de operar o cuidado não passam incólumes para a economia psíquica,
pois lidam com o outro, e este outro encontra-se em situação especial.
Extrapolando os indicadores tradicionais de saúde, úteis, mas insuficientes considerando
as mudanças no emprego e no trabalho verificados nos últimos trinta anos, os estudos
colocam em evidência a múltipla exposição aos fatores de risco e fornecem subsídios
para elaborar hipóteses sobre a interação entre os mesmos, obrigando à construção de
novos indicadores e convocando uma abordagem multidisciplinar e intersetorial.

22

MELO. E.M.C. O Trabalho do
pediatra: um estudo das tarefas e
das dificuldades vivenciadas em
um serviço de urgência. Tese de
Doutorado UFMG. Programa de
Pós-Graduação em Ciências da
Saúde. 2006
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4. SITUAÇÃO ATUAL
As forças contraditórias nas reformas setoriais
Os sistemas de saúde contemporâneos enfrentam forças contraditórias presentes nos
níveis locais e no nível transnacional. No nível local observam-se as comunidades que
reivindicam a garantia das declarações dos governos que afirmam o direito à saúde para
todos. Regionalmente, nota-se um tipo de tensão entre, por um lado, o projeto conservador de assistência à saúde, que privilegia o pequeno produtor autônomo de saúde e
a defesa dos interesses de uma fração de atores do sistema e de seus estabelecimentos
privados de saúde, e, por outro, os projetos políticos voltados para a sociedade, para os
trabalhadores e para os serviços de saúde.
No nível transnacional, as novas formas de regulação implementadas pelas políticas de
Estado convivem, em vários países, com a competição no mercado e a sofisticação tecnológica que incentiva e foi incentivada pela acumulação do capital no setor – por exemplo:
uso de insumos e medicamentos, emprego de técnicas avançadas de diagnóstico etc.
Paralelamente, matrizes curriculares cada vez mais homogêneas permitem a mobilidade
de profissionais interpaíses, fortalecendo, de um lado, a divulgação de procedimentos
diagnósticos, mas de outro, criando vias para a precarização do emprego, do qual é
exemplo a migração de médicos.
As tensões citadas se conjugam e elas se manifestam em diferentes reformas do setor
saúde, as quais portam, elas mesmas, contradições como a defesa da igualdade de acesso
e a manutenção da competição no mercado de oferta de serviços e de insumos; como
a profissionalização das categorias de trabalhadores ao lado de uma pauta, emanada
dos setores do Estado e das próprias agremiações e corporações, cada vez mais arrojada
em meios e processos que visam a controlar os atos e procedimentos; como as novas
demandas de aquisição de técnicas avançadas de diagnóstico e tratamento ao lado da
restrição dos orçamentos; como a ênfase na qualidade e, ao mesmo tempo, uma abordagem eminentemente quantitativa na avaliação dos resultados.
A implantação das reformas e a expansão do setor trazem a explicação para as mudanças
na composição da força de trabalho e nos processos de formação e regulação profissional.
As regras de contratação e de remuneração são díspares e seguem a lógica, já descrita
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por Zarifian23,24 quando autor analisa o trabalho no setor de serviços, de garantir o atendimento às custas de exigências que não são consideradas pelos gestores no momento
da elaboração de metas e de métodos de gestão da força de trabalho.
A implementação das reformas no setor saúde não guarda similitudes de um país a
outro, mas pode-se afirmar, pelos dados apresentados nos Observatórios de Recursos
Humanos, que os serviços de saúde concentram-se nas grandes cidades, deixando as
áreas rurais descobertas ou isoladas. O problema da segurança pública tem esvaziado
os centros de saúde das periferias das grandes cidades, que também sofrem o efeito da
falta de água, de luz e de profissionais em tempo integral para garantir o atendimento.
Os estímulos para a formação dos profissionais são débeis, existindo em alguns países
o esforço individual dos trabalhadores da saúde em procurar por sua conta e custo a
formação continuada.

Precarização e precariedade do trabalho e do emprego em
saúde
As empresas começam a reestruturar-se não apenas pela ameaça da concorrência, mas
também devido aos conflitos sociais relacionados às formas tradicionais de organização
do trabalho e da produção.
A maior integração e a maior flexibilidade das empresas surgem como uma forma de
reagir à crise social e de aumentar a produtividade em um mercado instável. Os resultados desse processo marcam profundamente o trabalho e sua expressão cidadã – o
emprego.
23

ZARIFIAN, P. Valor, organização
e competência na produção de
serviço. Esboço de um modelo de
produção de serviço. In SALERNO,
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No contexto atual de permanente crise econômica, o processo de precarização do emprego aparece como a única estratégia das empresas, entre elas incluídos os estabelecimentos de saúde, para garantir o seu futuro. As mutações na produção instauram uma
nova flexibilidade do mercado de trabalho: ocorrem transformações da relação com o
trabalho, modificação dos acordos coletivos de trabalho e externalização de riscos para
as empresas que absorvem os novos assalariados.
Para garantir seus empregos, os trabalhadores da saúde se submetem à flexibilidade das
mudanças dos processos produtivos, gerando um estado de precariedade que, sendo
transversal ao trabalho e ao emprego, manifesta-se como movimento de uma esfera
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para a outra, atingindo diferentes níveis, conforme o esquema apresentado na Figura 2.
Convencionou-se tratar esse movimento transversal de precarização, ou seja, um movimento constante de uma esfera a outra, que transforma num continuum as formas de
contrato, os tipos de desemprego, os modelos de gestão, a organização do trabalho e a
exposição aos riscos ambientais.

Precariedade
do emprego

Precariedade
do trabalho

Figura 2 - Esquema ilustrativo do movimento precarizaçãoe os seus dois
pólos: a precariedade do trabalho e a
precariedade do emprego. (Extraído
de Assunção & Belisário, 200525

Movimento de
Precarização

Precariedade
da ausência
do emprego

O emprego, no bojo da reestruturação produtiva, transforma-se em emprego precário, ou seja, estabelece-se um continuum entre emprego permanente e desemprego.
Comparado ao emprego permanente, de duração ilimitada, tempo integral e dedicado
a um único empregador, o emprego precário é um emprego de duração limitada, com
dedicação parcial a um ou a vários empregadores.
Em relação ao desemprego, a noção de precarização é definida como uma sucessão de
vários empregos precários (para uma pessoa); trata-se de uma ausência do verdadeiro
emprego, tocando as histórias pessoais e suas trajetórias no trabalho, que cria um grupo
de trabalhadores sem trabalho.
Entre o emprego permanente e o desemprego pode existir o trabalho sem contrato ou
o trabalho com contratos instáveis, a saber: contrato de tempo parcial, temporário e
trabalho domiciliar. (Figura 3).
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Figura 3 - Esquema ilustrativo dos
diferentes níveis do processo de
precarização. (Extraído de Assunção & Belisário, 200526
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EMPREGO

Precariedade do emprego.
Sem contrato
Contrato temporário
Precariedade do estatuto do
emprego
Terceirizado
Trabalho Parcial
Domiciliar
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TRABALHO

Precariedade do ambiente de
trabalho.
Ausência de meios
Importação de riscos
Exposição a microorganismos
desconhecidos
Ambiente psicológico nocivo
Ausência de segurança
Precariedade da organização
do trabalho.
Horários extremos
Polivalência
Novas exigências tecnológicas
Novas demandas dos cidadãos
Avaliação quantitativa dos
resultados.

A proliferação dos contratos informais e o não pagamento dos encargos sociais pelos
empregadores da saúde intensificam-se com a desregulamentação, literalmente compreendida como ausência de regras e de regulações, que se dá no Brasil sob a forma de
lei, através de contratos orais (para os agentes comunitários em saúde, por exemplo) ou
de formatos irregulares (por meio de cooperativas ou por tempo limitado), vinculação
por meio de cargos comissionados por serviços de assistência direta à população.

A situação institucional
Os relatos dos especialistas dos países presentes na Oficina de Ouro Preto sobre as condições de trabalho e saúde dos trabalhadores do setor da saúde (CST/Saúde) mostram
26

Ibdem (Ibidem.)

que os indicadores de saúde dos trabalhadores no setor saúde, à semelhança do que
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ocorre no conjunto dos trabalhadores, é bastante deficiente. Quando as informações
existem, elas dizem respeito aos danos: são os dados especificamente referentes aos
acidentes e às doenças profissionais. Sobre a atividade de trabalho em si, parece não
haver nenhuma iniciativa institucional que procure conhecer o panorama constituído
pelos fatores técnico-organizacionais, pelo ambiente e pela segurança no trabalho nos
estabelecimentos de saúde.
Vale ressaltar que, apesar da precariedade da informação, a literatura científica, nos últimos dez anos, tem fornecido resultados de estudos voltados para as questões de CST/
Saúde. O aporte é amplo e variado, fornecendo resultados que mostram baixa prevalência
de vacinação nas populações dos trabalhadores da saúde, alta prevalência de problemas
músculo-esqueléticos em grupos específicos de trabalhadores, distúrbios mentais associados à natureza das tarefas no setor com ênfase nas vivências de violência.

Trabalhador da vigilância sanitária

Trabalhadora no acolhimento de uma UBS

Do exposto, fica uma enorme lacuna: a ausência de um sistema de informação sobre a saúde
dos trabalhadores da saúde, na presença dos conhecimentos científicos acumulados.
O número e a qualidade das informações coletadas nos âmbitos nacionais acerca das
CST/ Saúde demonstram que os dados disponíveis sobre acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais são precários. No setor público, as informações são ainda mais escassas
do que as coletadas no setor privado. Além de limitadas em quantidade, as informações existentes não contemplam aspectos básicos – como, por exemplo, se o que levou
determinado trabalhador a procurar um serviço de atenção à saúde foi um acidente no
trabalho ou outro tipo de dano de origem ocupacional.
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QUADRO 4

Propostas de ação relacionadas à melhoria da capacidade
institucional dos países para lidar com as CST/Saúde
1. Realização de um diagnóstico institucional que aponte a situação atual de cada país,
dadas as diferenças de complexidade dos sistemas de saúde e os diversos estágios em
que eles se encontram.
2. Melhoria dos instrumentos de produção e coleta de dados nos municípios, bem como
a integração dos dados colhidos em um banco de dados nacional e regional.
3. Desenvolvimento de arranjos políticos e de outros tipos que vinculem as ações nas
esferas municipais, estaduais, nacionais e regionais numa perspectiva de intencionalidade e de atuação em rede.
4. Ampliação dos espaços de participação dos trabalhadores através das organizações
que os representam: associações profissionais, grêmios, sindicatos, escolas profissionais,
comitês de higiene e segurança, etc.
5. Participação mais efetiva dos ministérios da saúde e do trabalho na coordenação dos
esforços para a geração, implementação e fiscalização de políticas públicas, bem como
na determinação dos indicadores a serem observados.
6. Desenvolvimento de estratégias que possibilitem aproveitar e melhorar os processos
já existentes de geração e coleta de informações.

A ausência de integração entre os níveis locais e centrais dos sistemas de saúde dificulta
a coleta de informações sobre a força de trabalho em saúde, que, na maioria dos países, está vinculada aos municípios. Ou seja, as deficiências no âmbito da gestão de um
sistema hierarquizado e descentralizado repercutem negativamente na capacidade de
instituições nacionais, como é o caso dos ministérios da saúde, para desempenharem
seu papel normativo e de fiscalização.
Outro aspecto que tem impacto sobre a quantidade de dados coletada está relacionado
ao fato de os trabalhadores, eventualmente, recorrerem a estabelecimentos assistenciais
ou centros sociais, que são acolhedores, mas menos afeitos a procedimentos formais
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para registro dos atendimentos. Outra deformação do sistema diz respeito à assistência
informal que o trabalhador recebe em seu próprio estabelecimento de trabalho, da qual
não é feito nenhum registro ou notificação.
Do ponto de vista qualitativo, as dificuldades estão relacionadas à inexistência de uma
taxonomia específica que permita ao menos uma categorização básica dos problemas
de saúde percebidos pelos trabalhadores. Existe, assim, um descompasso entre os
propósitos que motivaram a criação dos atuais processos de registro de informações
relativas ao funcionamento e gestão dos sistemas de saúde e o nível de detalhamento
necessário para produzir informações e desenvolver indicadores que possam contribuir
para a gestão das CST/Saúde.
O propósito de fomento às políticas públicas que tenham como ponto de partida a intenção de transformar as condições de trabalho no setor de saúde esbarra no desafio
de elaborar uma plataforma conceitual capaz de possibilitar a construção de consensos
acerca de: 1. noções como precarização do trabalho e precarização do emprego; 2. a
que se refere o termo condições de trabalho; 3. quem são os trabalhadores do setor
de saúde; 4. do que se trata quando se aborda o ambiente de trabalho. É necessária,
também, a construção de consensos acerca de outros conceitos fluidos que exigem um
amplo debate a fim de consolidar as suas definições.

QUADRO 5

Principais resultados esperados das ações institucionais
1. Geração de relações entre os trabalhadores e as organizações de saúde que promovam
ambientes saudáveis e permitam o compromisso com a missão institucional de garantir
bons serviços de saúde para à população.
2. Desenvolvimento de mecanismos de interação entre as instituições de formação e os
serviços de saúde que permitam adequar a formação para um modelo de atenção universal, equitativo e de qualidade – e que sirva às necessidades de saúde da população.
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Entretanto, há consenso entre os participantes da Oficina de Ouro Preto de que a abordagem das CST/Saúde não pode ser desvinculada de uma análise e de uma intervenção
global nos sistemas e nos serviços de saúde. Quando se discute a exposição aos riscos
de acidentes é preciso considerar, por exemplo, o vínculo empregatício do trabalhador
ou da trabalhadora com a sua instituição, pois são categorias relacionais, que perdem
parte de seu significado se tratadas isoladamente. Em outras palavras: a proposição de
políticas públicas, numa perspectiva preventiva, exige a definição de conceitos e a visibilidade dos indicadores. Trata-se de uma perspectiva que visa a definir os agentes a serem
envolvidos e suas respectivas responsabilidades institucionais para com os ministérios
da saúde e do trabalho em nível nacional e a OMS e OIT em âmbito regional.

Sala de espera em uma UBS em Belo Horizonte

Farmácia em uma UBS em Belo Horizonte
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Leitura Básica 2

Diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do Sistema Único de Saúde

Diretrizes
da Política
Nacional de
Promoção da
Saúde do
Trabalhador do
Sistema Único
de Saúde
Ministério da Saúde
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS
PROTOCOLO DA MESA NACIONAL DE NEGOCIAÇÃO
PERMANENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – MNNP – SUS
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PROTOCOLO – Nº 008 /2011
Institui as diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do
Sistema Único de Saúde - SUS.
A Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS – MNNP-SUS, instituída com base
nas Resoluções 52, 229 e 331, do Conselho Nacional de Saúde, nos termos estabelecidos
em seu Regimento Institucional (RI), aprovado em 05 de agosto de 2003:

Considerando:
a) o papel do Ministério da Saúde de coordenar nacionalmente a Política de Saúde
do Trabalhador, conforme determinam a Constituição Federal, de 3 de outubro de
1988, e a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;
b) a responsabilidade do Ministério da Saúde de estimular a atenção integral e articular
as diversas ações nas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS);
c) a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - RENAST como estratégia em saúde do trabalhador no SUS, de acordo com a Portaria nº 1.679/GM/
MS, de 19 de setembro de 2002;
d) a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal
– PASS e a Norma Operacional de Saúde do Servidor Público Federal –NOSS, que
instituem as diretrizes de promoção e atenção à saúde, vigilância nos ambientes
de trabalho e processos de trabalho e implantam o sistema de informação em
saúde do servidor público federal;
e) as Convenções da Organização Internacional do Trabalho – OIT, ratificadas pelo
Brasil, que referendam compromissos relativos à saúde do trabalhador;
f) a importância de criar instrumentos de planejamento de ações voltadas à promoção
da saúde do trabalhador do SUS por meio de instâncias coletivas e operacionalizadas pelos gestores públicos e empregadores privados;
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g) os trabalhadores do SUS como todos aqueles que se inserem direta ou indiretamente
na atenção à saúde nas instituições que compõem o SUS;
h) que a qualidade do trabalho e a promoção de saúde do trabalhador implicam
também, dentre outras ações, a existência de planos de carreiras, cargos e salários;
educação permanente; desprecarização dos vínculos de trabalho; cessão e provimento de profissionais; gestão democrática; ambientes e processos de trabalho
adequados às especificidades dos serviços; e
i) que a abrangência e objeto da Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do SUS vinculam-se às áreas de Saúde do Trabalhador e da Gestão do Trabalho
e da Educação na Saúde, estabelecendo uma articulação estratégica para o desenvolvimento do SUS e o compromisso dos gestores, trabalhadores e empregadores
com a qualidade do trabalho e com a valorização dos trabalhadores, resolve:

Resolve:
Art. 1º Instituir, no âmbito do Sistema Único de Saúde, as Diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do Sistema Único de Saúde.
§ 1º A Política de que trata o caput deste artigo visa promover a melhoria das
condições de saúde do trabalhador do SUS, por meio do enfrentamento dos aspectos
gerais e específicos dos ambientes e organização do trabalho que possam propiciar a
ocorrência de agravos à saúde, do empoderamento dos trabalhadores - atores sociais
dessas transformações, e mediante a garantia ao acesso, às ações e aos serviços de
atenção integral à saúde.
§ 2º A Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do SUS visa assegurar
o cumprimento dos requisitos da legislação em vigor no país e das cláusulas de saúde
estabelecidas em instrumentos coletivos, além de fortalecer a implementação de programas de proteção à saúde dos trabalhadores de iniciativas próprias.
Art. 2º A Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do SUS, de que
trata o art. 1º desta Portaria, será regida pelos seguintes princípios:
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I - universalidade, que se refere à abrangência da Política Nacional de Promoção
da Saúde do Trabalhador do SUS para todos os trabalhadores dos diferentes órgãos e
instituições integrantes do SUS, independentemente do tipo de vínculo ou contrato de
trabalho;
II - democratização das relações de trabalho, que se refere à garantia da participação dos trabalhadores, por intermédio de mecanismos legitimamente constituídos, na
formulação, no planejamento, na gestão, no desenvolvimento, na avaliação das políticas
e ações relacionadas à saúde do trabalhador do SUS, nos processos e nas relações de
trabalho do cotidiano dos estabelecimentos de saúde;
III - integralidade da atenção à saúde do trabalhador do SUS, que pressupõe ações
de promoção da saúde; prevenção de agravos; vigilância; assistência; recuperação e
reabilitação, realizadas de forma articulada;
IV - intersetorialidade, que compreende o compromisso mútuo da área da saúde
com outras áreas de governo, setores e atores sociais para articulação, formulação, implementação e acompanhamento das diversas políticas públicas que tenham impacto
sobre os determinantes da saúde dos trabalhadores do SUS;
V - qualidade do trabalho, entendida como um conjunto de ações que priorizem
formas de gestão, participação, divisão e organização do trabalho que permitam a promoção e proteção da saúde do trabalhador do SUS;
VI - humanização do trabalho em saúde, que pressupõe construir um tipo de interação entre os atores envolvidos na produção de saúde a partir da cogestão dos processos
de trabalho, do desenvolvimento de co-responsabilidades, estabelecimento de vínculos
solidários, indissociabilidade entre atenção e gestão, fortalecendo o SUS;
VII - negociação do trabalho em saúde, que pressupõe estabelecer processo de
negociação permanente dos interesses e conflitos inerentes às relações de trabalho;
VIII - valorização dos trabalhadores, que pressupõe reconhecer o papel fundamental
do trabalhador do SUS na atenção integral à saúde da população garantindo políticas
e ações que permitam o fortalecimento do coletivo de trabalhadores, o crescimento
pessoal e profissional do trabalhador; e
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IX - educação permanente, que pressupõe a aprendizagem a partir da problematização do processo de trabalho, pautando-se pelas necessidades de saúde da população, com
o objetivo de transformar as práticas profissionais e a própria organização do trabalho.
Art. 3º As Diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do
SUS a serem observadas na elaboração dos planos, programas, projetos e ações de saúde
voltados à população trabalhadora do SUS são:
I - promover políticas intersetoriais para a melhoria da qualidade de vida e redução
da vulnerabilidade e dos riscos relacionados à saúde do trabalhador do SUS;
II - promover a atenção integral à saúde do trabalhador do SUS de forma descentralizada e hierarquizada, conforme critérios epidemiológicos, respeitando a legislação em
vigor e as responsabilidades de cada empregador;
III - promover e desenvolver políticas de gestão do trabalho, considerando a Agenda
Nacional do Trabalho Decente, a desprecarização de vínculos trabalhistas, a humanização
do trabalho em saúde e a democratização das relações de trabalho;
IV - incentivar a instalação e a divulgação de informações de espaços de negociação
permanentes entre gestores e trabalhadores do SUS;
V - assumir o compromisso e adotar providências para aperfeiçoar o processo de
cedência de pessoal no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, assegurando as vantagens, os direitos e os deveres dos servidores cedidos, estabelecidos na Lei nº. 8.112
/90 e na legislação própria de cada esfera de governo, buscando a aplicação da legislação em vigor e a construção de novos instrumentos legais de aperfeiçoamento desses
procedimentos;
VI - observar e implementar os protocolos firmados na MNNP-SUS;
VII - fomentar, nos estabelecimentos de saúde, a criação e desenvolvimento de
espaços compartilhados de gestão dos processos de trabalho;
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VIII - promover a adoção de Planos de Carreiras, Cargos e Salários nos órgãos e instituições que compõem o SUS a fim de garantir um instrumento que otimize a gestão,
a capacidade técnica, o desenvolvimento e a valorização dos trabalhadores, conforme
preconizam as Diretrizes Nacionais para a Instituição ou Reformulação de Planos de
Carreiras, Cargos e Salários no âmbito do SUS;
IX - promover processos de educação permanente nos estabelecimentos de saúde
a fim de qualificar e transformar as práticas de saúde; a organização das ações e dos
serviços; o desenvolvimento pessoal e institucional dos trabalhadores e gestores do SUS,
pautando-os no desenvolvimento do trabalho em equipe e na interdisciplinaridade;
X - fomentar a participação efetiva dos trabalhadores nas Comissões de Integração
Ensino-Serviço dos Estados, regiões e Municípios;
XI - fomentar a inclusão das temáticas e questões pertinentes à saúde do trabalhador
na grade curricular dos cursos de formação e capacitações de recursos humanos no SUS,
incentivando a permanente atualização de conhecimentos;
XII - fomentar o debate sobre a formação dos trabalhadores do SUS, problematizando,
em especial, as temáticas e questões pertinentes à saúde do trabalhador;
XIII - fomentar estudos e pesquisas sobre promoção da saúde do trabalhador do
SUS de acordo com as necessidades loco-regionais do SUS, possibilitando:
a) desenvolver ferramentas de dimensionamento e alocação da força de trabalho,
considerando as necessidades quantiqualitativas de profissionais requeridos para a
assistência e vigilância, inclusive para as áreas com dificuldade de provimento de profissionais, de modo a permitir uma melhor organização do processo de trabalho;
b) subsidiar as ações de vigilância em saúde do trabalhador do SUS;
c) desenvolver ferramentas de prevenção e proteção à saúde nos locais de trabalho;
d) favorecer as ações de mapeamento de riscos e propor mudanças nas condições
técnicas ou organizacionais que ofereçam riscos à saúde dos trabalhadores;
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e) possibilitar iniciativas ergonômicas que considerem processos, ritmos, espaço
físico, máquinas e equipamentos;
f) levantar dados e divulgar informações sobre o impacto financeiro e social do
adoecimento dos trabalhadores do SUS, como estratégia para buscar investimentos na
promoção da saúde, prevenção de agravos e vigilância em saúde do trabalhador;
XIV - ampliar e adequar a capacidade institucional para redução da vulnerabilidade
institucional e social como estratégia para a promoção da saúde, prevenção de agravos
e vigilância em saúde do trabalhador do SUS;
XV - desenvolver ações de promoção da saúde do trabalhador do SUS nos espaços
de convivência e de produção de saúde, favorecendo ambientes de trabalho seguros e
saudáveis em suas múltiplas dimensões, livres de assédios e de violências;
XVI - difundir conhecimento sobre os determinantes sociais da saúde entre os gestores e trabalhadores do SUS;
XVII - estimular e monitorar ações inovadoras e socialmente inclusivas de promoção
da saúde do trabalhador do SUS, considerando os fatores que determinam o processo
saúde-doença;
XVIII - considerar como uma das estratégias desta Política a articulação com a Rede
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador – RENAST;
XIX- integrar ações de promoção, assistência e vigilância em saúde na atenção integral
à saúde do trabalhador do SUS:
a) garantir a notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador pela rede
de serviços públicos e privados, de acordo com a legislação em vigor;
b) desenvolver sistema de informação para acompanhamento da saúde do trabalhador do SUS e integrar sistemas de informação existentes;
c) criar, implementar e sistematizar indicadores que possibilitem o reconhecimento
da relação saúde e trabalho no âmbito do SUS;
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d) utilizar informações epidemiológicas relacionadas às doenças e acidentes de
trabalho para subsidiar o planejamento e as ações da atenção à saúde do trabalhador
do SUS, em conjunto com o controle social e entidades sindicais;
XX - ampliar o uso de mecanismos de registros e caracterização de doenças e acidentes relacionadas ao trabalho para a população trabalhadora do SUS;
XXI - pactuar a implementação dos protocolos nacionais de atenção à saúde do
trabalhador junto aos serviços do SUS;
XXII - fortalecer a vigilância de ambientes e processos de trabalho no SUS relacionados
a riscos, agravos e doenças, incorporando os trabalhadores do SUS em todas as etapas;
XXIII - considerar no âmbito do SUS, as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego, como medidas de proteção à saúde e segurança no trabalho;
XXIV - garantir ao trabalhador do SUS a atenção à saúde no estabelecimento de saúde
onde trabalha e/ou serviço de referência, conforme a complexidade de cada caso;
XXV - incentivar empregadores do SUS a construir linhas de cuidado na atenção à
saúde dos seus trabalhadores que considerem os exames admissionais, demissionais,
periódicos, na mudança de função e retorno ao trabalho;
XXVI - assegurar serviços de reabilitação e readaptação funcional, inclusive os de
assistência psicossocial, na construção das referências para assistência ao trabalhador
do SUS;
XXVII - regulamentar a criação de comissões paritárias de saúde do trabalhador nos
estabelecimentos de saúde para o planejamento, monitoramento, fiscalização e avaliação
de questões relativas à promoção da saúde do trabalhador do SUS;
XXVIII - adotar a Política Nacional de Promoção da Saúde e a Política Nacional de
Humanização do SUS no planejamento e avaliação da qualidade da atenção à saúde do
trabalhador do SUS;
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XXIX - considerar, nos instrumentos de planejamento do SUS, inclusive no aspecto
orçamentário, as diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador
do SUS objetivando sua implementação;
XXX - estabelecer ações que contemplem as perspectivas de gênero, etnia, necessidades especiais e envelhecimento humano na Promoção da Saúde do Trabalhador do
SUS; e
XXXI - integrar a Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do SUS
às demais políticas de saúde a fim de garantir a integralidade da atenção à saúde do
trabalhador do SUS.
Art. 4º O processo de avaliação e monitoramento da implantação e implementação
das Diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do SUS deverá
ocorrer de acordo com as pactuações realizadas em âmbito federal, estadual e municipal
a ser realizado pelo Comitê Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do SUS,
Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Saúde, e pelas Comissões Intergestores
Tripartite – CIT e Bipartites – CIB.
§ 1º A avaliação e monitoramento têm como finalidade o cumprimento dos princípios e diretrizes dessa Política, buscando verificar sua efetividade sobre a saúde e
melhora da qualidade de vida dos trabalhadores do SUS, subsidiando eventuais correções e ou adequações.
§ 2º Uma avaliação mais detalhada da Política Nacional de Promoção da Saúde do
Trabalhador do SUS e o seu monitoramento deverão ocorrer no âmbito dos planos,
programas, projetos, estratégias e atividades dela decorrentes.
§ 3º Para essa avaliação e monitoramento há de se definir critérios, parâmetros,
indicadores e metodologia específicos, objetivando identificar, modificar ou incorporar
novas diretrizes a partir de orientações apresentadas pelo Ministério da Saúde, MNNPSUS, Comitê Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do SUS, CIT, CIB, Conselhos
Nacional, Estaduais e Municipais de Saúde.
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Art. 5º Ratificando o entendimento de que o caminho para a consolidação do Estado Democrático de Direito, expressamente determinado pela Constituição Federal,
pressupõe a consolidação do Sistema Único de Saúde – SUS, processo que impõe a
democratização das suas relações de trabalho e o aperfeiçoamento de procedimentos
relacionados à cessão de servidores que atuam no âmbito do SUS, a Mesa Nacional de
Negociação Permanente do SUS, na forma e nos termos das atribuições que lhes são
conferidas pela Cláusula Décima Oitava do seu Regimento Institucional, aprova o presente
Protocolo, para submetê-lo à ulterior apreciação do Conselho Nacional de Saúde.

Brasília, 01 de dezembro de 2011.
Alexandre Rocha Santos Padilha
Ministro da Saúde
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Leitura Básica 3

Política Nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora: marcos referenciais da proposta

Política
Nacional de
saúde do
trabalhador e
da trabalhadora:
marcos
referenciais
da proposta
Este texto foi adaptado por Luciana Amorim e Carlos Augusto Vaz visando fornecer subsídios ao Curso de Gestão das
Condições de Trabalho e Saúde dos Trabalhadores da Saúde.
Brasília, 02 de março de 2012.
(Aguardando publicação por Portaria do GM/MS)
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MARCO REGULATÓRIO
De acordo com a Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 200, “ Ao SUS compete,
além de outras atribuições, nos termos da lei:
inciso II – executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as
de saúde do trabalhador;
inciso VIII – colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do
trabalho.

Saúde do Trabalhador no SUS:
Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 80.080, de 1990)
Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador (Portaria MS nº 3.120
de 1998)
Norma Operacional de Saúde do Trabalhador (Portaria MS nº 3.908 de 1998, Portaria
MS nº 1.679, de 2002)
Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador – RENAST (Portaria MS
nº 2.437, de 7/12/05 – ampliação da RENAST, Portaria MS nº 2.728, de 11/11/09
– RENAST [adequação ao Pacto pela Saúde], Portaria MS nº 2.978, de 15/12/11 –
ampliação do nº de CEREST).

Quem são os trabalhadores?
São considerados trabalhadores todos os homens e mulheres que exercem atividades
para sustento próprio e/ou de seus dependentes, qualquer que seja sua forma de inserção no mercado de trabalho, no setor formal ou informal da economia. Estão incluídos
nesse grupo todos os indivíduos que trabalharam ou trabalham como: empregados
assalariados; trabalhadores domésticos; avulsos; rurais; autônomos; temporários, servidores públicos; trabalhadores em cooperativas e empregadores, particularmente os
proprietários de micro e pequenas unidades de produção e serviços, entre outros. Tam-
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bém são considerados trabalhadores aqueles que exercem atividades não remuneradas,
participando de atividades econômicas na unidade domiciliar; o aprendiz ou estagiário e
aqueles temporária ou definitivamente afastados do mercado de trabalho por doença,
aposentadoria ou desemprego. Este conceito de trabalhador, ampliado e abrangente,
expressa o princípio do SUS de universalidade do acesso à atenção.

SITUAÇÃO DOS TRABALHADORES NO BRASIL
Segundo estimativa da OIT, cerca de 60 milhões de trabalhadores brasileiros estão inseridos no mercado de trabalho informal e/ou “precarizado”, descobertos da proteção da
legislação trabalhista e do SAT - Seguro Acidente de Trabalho do Ministério da Previdência
Social. Cumpre ainda assinalar a existência de 5,7 milhões de crianças e adolescentes
entre 5 a 17 anos inseridos em atividades produtivas. Para estes, o SUS representa a única
possibilidade de contar com ações de saúde que considerem sua inserção particular nos
processos produtivos.
O princípio da universalidade pressupõe a responsabilidade do SUS sobre todos os
trabalhadores, independentemente de seu grau de inserção na economia ou tipo de
vínculo trabalhista.

O perfil de morbimortalidade dos trabalhadores brasileiros
Os determinantes da saúde dos trabalhadores compreendem, para além dos fatores de
risco ocupacionais tradicionais - físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos -;
outros além do conjunto de condicionantes biológicos, sociais, econômicos, tecnológicos
e organizacionais responsáveis por situações de risco para a saúde e a vida.
A escassez e inadequação das informações sobre a real situação de saúde dos trabalhadores dificultam a definição de prioridades para o planejamento e intervenções
em saúde, além de omitir à sociedade instrumentos importantes para a melhoria das
condições de trabalho.
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Cabe ressaltar que acidentes e doenças relacionados ao trabalho são agravos evitáveis
e que trabalhadores jovens, idosos e excluídos do mercado formal são mais vulneráveis.
Em 2011 de acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN-NET) foram notificados 82.716 agravos relacionados à Saúde do Trabalhador.

Análise da situação
As informações disponíveis mostram que a incorporação de novas tecnologias e de métodos gerenciais, nos processos de trabalho, modifica o perfil de saúde, adoecimento e
sofrimento dos trabalhadores. Essas mudanças se expressam, entre outros, no aumento
da prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, como as Lesões por Esforços Repetitivos (LER), também denominadas de Distúrbios Ósteo-Musculares Relacionados
ao Trabalho (DORT); os cânceres; formas de adoecimento mal caracterizadas, como o
estresse, a fadiga física e mental; e outras expressões de sofrimento relacionadas ao
trabalho. Essas “novas” formas de adoecimento convivem com as já conhecidas doenças profissionais, como a silicose, as intoxicações por metais pesados, por agrotóxicos,
entre outras.
Os acidentes de trabalho conectam-se intrinsecamente ao problema da violência vivido
hoje pela sociedade brasileira nos centros urbanos. As relações entre trabalho e violência
têm sido enfocadas em múltiplos aspectos: a violência contra o trabalhador no seu local
de trabalho, traduzida pelos acidentes e doenças do trabalho; a violência decorrente de
relações de trabalho deterioradas, como no trabalho escravo e envolvendo crianças; a
violência ligada às relações de gênero e o assedio moral, caracterizado pelas agressões
entre pares, chefias e subordinados.
A violência urbana e a criminalidade estendem-se aos ambientes e às atividades de
trabalho, traduzida em assaltos e roubo, que resultam em agressões por vezes fatais.
Também são freqüentes agressões a trabalhadores em serviços sociais e de atendimento
ao público, como motoristas, policiais, vigilantes e os trabalhadores da saúde. A violência também acompanha o trabalhador rural brasileiro, conseqüência dos seculares
problemas envolvendo a posse da terra.
Se, por um lado, as inovações tecnológicas têm contribuído para a redução da exposição aos riscos ocupacionais em determinados ramos de atividade, tornando o trabalho
menos insalubre e perigoso, também podem gerar novos riscos e danos para a saúde.

Política Nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora: marcos referenciais da proposta

O emprego de tecnologias avançadas na área da química fina, na indústria nuclear e nas
empresas de biotecnologia que operam com organismos geneticamente modificados
acrescenta novos e complexos problemas para o meio ambiente e para a saúde pública
do País. Esses riscos são ainda pouco conhecidos e de difícil controle.

ESTRATÉGIAS EM DESENVOLVIMENTO
Para subsidiar as ações de diagnóstico, tratamento e vigilância e o estabelecimento da
relação da doença com o trabalho, bem como as medidas daí decorrentes, o Ministério
da Saúde, cumprindo a determinação contida no Art. 6o, §3o, inciso VII, da Lei 8.080/90,
elaborou, para uso clínico e epidemiológico, uma Lista de Doenças Relacionadas ao
Trabalho (Portaria MS N.º 1.339 de 18 de novembro de 1999) Nela estão relacionadas
198 entidades nosológicas, denominadas e codificadas segundo a 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Além das doenças assim codificadas, são
relacionados na referida Lista, os agentes de risco e as situações de exposição ocupacional
a elas relacionadas.
A mesma Lista foi adotada pela Previdência Social para fins da caracterização dos acidentes
do trabalho e procedimentos decorrentes, para fins do SAT, nos termos do Decreto N.º
3.048, de maio de 1999. E deverá ser atualizada, conforme Decreto 7.602 de 2011que
dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador.
O processo de construção da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador – RENAST, pela Portaria MS Nº1679/02 no SUS, representou o aprofundamento da
institucionalização e do fortalecimento da saúde do trabalhador, no âmbito do SUS, em
nosso país, reunindo as condições para o estabelecimento de uma política de estado e
os meios para sua execução.
Esta estratégia está sendo implementada por uma rede regionalizada de 201 Centros
de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, função de suporte técnico, de educação permanente, de coordenação de projetos de assistência, promoção e vigilância
à saúde dos trabalhadores, no âmbito da sua área de abrangência. Ele é uma instância
de apoio matricial para o desenvolvimento das ações de Saúde do Trabalhador na APS,
bem como nos serviços especializados e de urgência e emergência. Ademais, é um centro articulador e organizador das ações intra e intersetoriais de saúde do trabalhador,
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assumindo a retaguarda técnica e se tornando pólo irradiador de ações e experiências
de vigilância em saúde, de caráter sanitário e de base epidemiológica. Até o momento
26 CEREST Estaduais e 175 Regionais já foram habilitados, estando previsto de acordo
com a Portaria 2978/2011 a habilitação de outros 09 novos CEREST.
A abordagem integrada das interrelações entre as questões de saúde do trabalhador
e saúde ambiental representa na atualidade, um grande desafio para o SUS, uma vez
que, em muitos casos, a degradação ambiental originada no processo de produção,
armazenagem, expedição, distribuição e comercialização, expressas na poluição do
ar, solo, água superficial e subterrânea, causam danos à saúde dos trabalhadores e da
população do entorno.
Nessa perspectiva, as ações de saúde passam a ser orientadas pela necessidade de
identificar os fatores de risco presentes nos processos de trabalho, buscando suprimir
ou controlar a exposição, por meio de ações de vigilância em saúde, configurando uma
atuação multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial capaz de contemplar a complexidade das relações produção-consumo-ambiente e saúde.

PERSPECTIVAS
A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora que está em fase final,
pactuada na CIT e aprovada no CNS, restando a publicação por Portaria do GM/MS,
tem por propósito o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com
ênfase na vigilância, visando à promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e
a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos
processos produtivos.
A saúde do trabalhador é uma ação transversal a ser incorporada em todos os níveis de
atenção e esferas de gestão do SUS, a capacidade de identificação da relação entre o trabalho e o processo saúde-doença deve ser implementada desde a atenção primária até o
nível terciário, na Rede de Atenção à Saúde, incluindo as ações de Vigilância em Saúde.
A atenção integral à saúde dos trabalhadores compreende a construção de ambientes e
processos de trabalho saudáveis; o fortalecimento da vigilância de ambientes, processos
e agravos relacionados ao trabalho; a assistência integral à saúde.
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A vigilância em saúde do trabalhador deve ser compreendida como uma atuação continua,
sistemática e com controle social ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer,
pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos problemas de saúde
e dos fatores de riscos relacionados aos processos de trabalho, em seus aspectos sociais,
organizacionais, econômicos, epidemiológicos e territoriais, com a finalidade de planejar,
avaliar e executar as intervenções sobre os mesmos, de forma a eliminá-los. As ações de
vigilância de ambientes e processos de trabalho deverão estar integradas ao sistema de
vigilância em saúde, em uma concepção intersetorial e interdisciplinar, que privilegia a
idéia da “geração da informação para a ação”.
O pressuposto que orienta as ações de vigilância da saúde dos trabalhadores é a de que
os agravos para a saúde decorrentes do trabalho são, por definição, passíveis de prevenção e controle. Deverão ser priorizadas as medidas de alcance coletivo, considerando
que configuram mecanismos fundamentais para assegurar a qualidade das condições
de vida e trabalho.
Entre as ações a serem implementadas estão: a caracterização dos processos de trabalho,
com a identificação dos fatores e situações de risco, bem como as exigências fisiológicas,
cognitivas e psíquicas a que estão expostos os trabalhadores em suas atividades de trabalho. Esta caracterização deve orientar as medidas preventivas, corretivas e coercitivas
por exemplo: a adoção de tecnologias de produção adequadas à saúde dos trabalhadores
e ao meio ambiente; a proteção e o enclausuramento de máquinas; a substituição de
produtos; as modificações necessárias na organização do trabalho; e o desenvolvimento
de ações de transferência de conhecimentos sobre as condições de trabalho tanto junto
a empregadores quanto aos trabalhadores.
Na operacionalização das ações deverão ser utilizadas as concepções de território e
análises de situação de saúde, incluindo, além dos moradores e usuários dos serviços,
os trabalhadores e os ambientes de trabalho.
O planejamento das ações de vigilância e a definição de prioridades deverão levar em
conta critérios epidemiológicos, como, por exemplo, a investigação de situações de risco,
de casos notificados e casos-índice; a busca ativa de casos e os inquéritos epidemiológicos; a operacionalização do conceito de evento sentinela .
A implementação das ações de vigilância será realizada em estreita articulação com
outros níveis de atenção e segmentos no interior do setor saúde, em um trabalho trans-
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disciplinar e em equipe. Também deverá ser buscada a articulação com as instituições
públicas que têm atuação na área, em especial com os Ministérios da Previdência Social,
do Meio Ambiente e do Trabalho e Emprego, e as Promotorias e Procuradores de Justiça.
Essa articulação deverá envolver, também, instituições privadas, com destaque para as
organizações sociais de representação dos trabalhadores e de empregadores.
No licenciamento para instalação e ampliação de atividades e processos produtivos
devera ser incluído previamente, alem do parecer dos órgãos ambientais, os pareceres
do setor saúde e trabalho, que deverão apreciar a existência de situações de riscos e
as medidas de prevenção e precaução dos danos e agravos à saúde dos trabalhadores
advindos da atividade, incluindo a analise das atividades das empresas principais e
terceirizadas. Também deverão ser estimuladas a criação e ou atualização dos Códigos
de Saúde estaduais e municipais, bem como de legislação ordinária ou complementar
que se fizer necessária. Os Códigos deverão contemplar normas e padrões capazes de
garantir a qualidade da assistência e da vigilância. Também deverão estar contemplados
a definição ou readequação de instrumentos jurídico-normativos, fundamentais para a
vigilância em saúde a e epidemiológica e a notificação compulsória de agravos.
Deverão ser incorporados na atenção aos trabalhadores, quando necessário, os procedimentos de reabilitação / readaptação, com a finalidade de evitar ou diminuir as
seqüelas e promover a reintegração social e ao trabalho.
Os serviços de saúde devem ser capacitados continuamente a reconhecer a relação do
problema de saúde com o trabalho, de modo a adequar os procedimentos de vigilância
e assistência e demais ações decorrentes, entre as quais aquelas relacionadas à orientação do trabalhador, à comunicação à instância local de vigilância, à Previdência Social
e demais atores sociais envolvidos.
No desenvolvimento das ações de saúde voltadas a áreas e grupos específicos da população, como por exemplo, de saúde mental, saúde ambiental, redução de acidentes
e de violências, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso –, a contribuição
do trabalho deverá ser contemplada como fator desencadeante ou agravante dos problemas de saúde.
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Leitura Básica 4

Negociação coletiva no setor público

Negociação
coletiva no
setor público
O presente texto é uma adaptação de materiais didáticos do
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), entidade que assessora os sindicatos
brasileiros há mais de 50 anos.
São Paulo, março de 2012

59

60

Gestão das Condições de Trabalho e Saúde dos Trabalhadores da Saúde

INTRODUÇÃO
A democratização das relações sociais e de trabalho pressupõe o estabelecimento de espaços de diálogo e negociação como um dos seus instrumentos para a busca de resolução
de conflitos. No caso das relações de trabalho, a negociação coletiva entre empregados
e empregadores, visando ao estabelecimento de normas de regulação do trabalho e do
próprio processo de trabalho, é um instrumento internacionalmente consagrado, que
guarda uma relação intrínseca com o direito à organização sindical.
No caso específico do setor público, a Constituição de 1988 assegurou aos servidores o
direito de sindicalização e o direito de greve, porém não estendeu a eles a garantia do
direito à negociação coletiva. Ao longo dos anos 90, apesar dessa restrição, as negociações no setor público rapidamente cresceram, pressionando, inclusive, mudanças na
própria legislação. Em fevereiro de 2008, o então presidente da República encaminhou
ao Congresso a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que trata,
entre outros temas, do direito à negociação coletiva dos servidores públicos. O Congresso
Nacional promulgou, no dia 14.05.2010, por meio do Decreto Legislativo n. 206, publicado
no Diário Oficial da União, os textos da Convenção n. 151 e da Recomendação n. 159,
ambas da OIT, cuja ratificação e incorporação ao ordenamento jurídico do país foram
solicitadas em 14 de fevereiro de 2008, em mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. Os textos “estabelecem princípios que asseguram a proteção dos trabalhadores
da Administração Pública no exercício de seus direitos sindicais, seja como filiados ou
representantes de sindicatos, garantindo sua autonomia de atuação”.
Este texto visa introduzir o conceito de negociação coletiva e oferecer uma visão geral
sobre os principais elementos dos processos de negociação coletiva no setor público,
notadamente as regras vigentes e o papel dos atores sociais diretamente envolvidos
neste processo (servidores, Poder Executivo, Poder Legislativo e Sociedade Civil), aspectos
que compõem o cenário das negociações no setor de saúde.
O debate sobre negociação coletiva visa, ainda, chamar a atenção para a importância
de se instituir, no setor público de saúde, sistemas de gestão participativa que levem
ao aprimoramento dos mecanismos de gerenciamento das relações de trabalho,
combinados com a consecução de normas e objetivos que promovam a melhoria da
qualidade dos serviços e das condições de trabalho e, concomitantemente, a saúde dos
trabalhadores do sistema.
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1. O PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA
1.1. O conceito de negociação coletiva
A maioria dos fatos que vivemos no dia a dia passa por alguma forma de negociação.
Filhos que desejam chegar mais tarde em casa, ir ao cinema ou ficar batendo papo com
amigos, geralmente comunicam aos pais ou negociam, por exemplo, horários de chegada
e adiantamento de mesada. A distribuição das tarefas domésticas entre membros da família passa, usualmente, por algum tipo de discussão e de acordo. As pessoas envolvidas
nessas situações apresentam seus motivos, argumentam, contra-argumentam, fazem
concessões e exigem algum tipo de reciprocidade.
O resultado desses processos nem sempre coincide com a expectativa inicial das pessoas
neles envolvidas. O desfecho de cada situação depende de vários fatores, entre os quais
se destacam: os argumentos utilizados, a disposição das partes para ceder ou não e as
experiências anteriores envolvendo esses ou outros personagens. O importante a destacar, nesses casos, é que os indivíduos tiveram que explicitar seus interesses ou pontos
de vista em relação a determinados assuntos e, de alguma forma, negociá-los com as
pessoas diretamente envolvidas ou das quais dependem indiretamente. A negociação,
nos exemplos mencionados, foi o recurso utilizado pelos indivíduos para atingirem determinados objetivos.
A negociação se estabelece sempre a partir de uma situação de conflito, latente ou
explícita. O que caracteriza a negociação é a busca de entendimento entre as partes a
respeito de determinada questão. Se o resultado for um acordo, supomos ter havido
explicitação de pontos de vista ou de interesses, ter sido feita alguma concessão ou
exigido algum tipo de contrapartida.
Nem sempre, porém, negocia-se. Uma pessoa pode ser obrigada a entregar um objeto,
como um relógio, ao assaltante que a ameaça com uma arma. O litígio em torno de terras de fronteira pode ser resolvido pela ocupação militar da região. Nesses exemplos,
estamos diante de situações extremas em que prevaleceram a coerção ou o uso da força,
como meios de se chegar a objetivos/objetos específicos. Desse modo, os elementos
que caracterizam a negociação estão ausentes nos processos em que o objetivo/objeto
pretendido foi obtido pelo uso da força, contra a vontade de uma das partes, que foi
subjugada e obrigada a ceder.
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1.1.1. Discutindo o conceito de negociação coletiva
Destacam-se alguns elementos presentes em diversas situações de negociação:

• os personagens envolvidos que, em cada situação, entram em relação um com o outro
a partir do interesse por determinado objeto;
• o significado que o objeto tem para cada uma das partes influencia a dinâmica das
relações que se estabelecem entre elas;
• o processo que se desenvolve a partir da situação inicial é mediado por uma série de
fatores, cuja composição pode levar a resultados diferentes;
• quando o objeto de interesse é considerado essencial pelas partes, a ponto de não
poderem fazer qualquer tipo de concessão, a negociação é impossível;
• a negociação torna-se possível quando as partes se dispõem a considerar as vantagens
e desvantagens de eventuais concessões em relação ao objeto de interesse;
• a negociação se desenvolve como um processo em que as partes fazem propostas e
avaliam contrapropostas, argumentam e contra-argumentam, utilizam-se de habilidades
para defenderem seus interesses;
• a negociação é um processo no qual os personagens envolvidos operam com vários
elementos na defesa de seus interesses. Ao desencadearem a negociação, devem considerar que estão se movimentando num campo de possibilidades. Atingir determinados
objetivos, obter um resultado satisfatório ou abaixo das expectativas, depende dos recursos utilizados pelas partes, de sua capacidade de explorar as possibilidades colocadas
pelo quadro inicial da negociação e de criar, a partir delas, outras alternativas.

1.1.2. As especificidades da negociação coletiva
Quando os personagens envolvidos na negociação representam interesses de diversos
grupos sociais, o processo torna-se bem mais complexo, assumindo a forma de uma
negociação coletiva.

Negociação coletiva no setor público

Constituem exemplos desse tipo de negociação situações como:
• um grupo de pequenos produtores negociando os preços do seu produto;
• um sindicato negociando com o Estado a demanda de um conjunto específico de
trabalhadores;
• os trabalhadores de uma fábrica que reivindicam mudanças na jornada de trabalho.

O conjunto de situações mencionadas apresenta características comuns a todas as negociações coletivas, independentemente de a negociação se dar entre produtores e compradores, entre operários e a direção de uma empresa ou entre servidores e o Estado.
Do ponto de vista formal, o processo é muito semelhante: os representantes de cada
lado ouvem, argumentam, são submetidos a algum tipo de pressão e as partes chegam
ou não a um acordo.
Assim, no processo de negociação coletiva, os personagens negociam, a partir de pontos de vista e objetivos diferentes, o encaminhamento de determinadas demandas. Por
sua vez, o desfecho do processo depende de um conjunto de fatores dentre os quais se
destacam o poder de pressão de uma parte sobre a outra e os prejuízos ou benefícios
prováveis para cada uma delas, caso a reivindicação inicial seja ou não atendida. Nesse
processo de negociação têm peso fatores econômicos (recursos disponíveis, elevação
dos custos) e políticos (desgaste do governo, possibilidade de crescimento de partidos
da oposição, possibilidade de fortalecimento do sindicato, entre outros).

1.1.3. Elementos do processo de negociação coletiva
A seguir, destacamos os elementos essenciais à compreensão do conceito de negociação
coletiva, além daqueles já mencionados anteriormente:
• a negociação coletiva envolve o interesse não apenas de indivíduos, mas de grupos
sociais, o que dá relevo a questões como legitimidade e representatividade das partes
que negociam, tornando os processos de tomada de decisões mais complexos;
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• a dinâmica da negociação coletiva é influenciada por objetivos estratégicos geralmente não revelados pelos personagens, que definem o significado do objeto a
ser negociado para as partes;
• os desdobramentos do processo de negociação coletiva são influenciados pelo
estágio da relação anteriormente existente entre as partes, seus acúmulos, seus
avanços e seus fracassos;
Dado o caráter mais amplo da negociação coletiva, é comum que seus resultados afetem
outros segmentos sociais (a comunidade, os consumidores, outras empresas, outras
categorias profissionais). Isso confere grande importância aos efeitos da negociação
sobre esses segmentos e ao peso que eventuais reações possam ter sobre as decisões
das partes diretamente envolvidas no processo.

2. O ESPAÇO DO ACORDO NOS PROCESSOS DE NEGOCIAÇÃO
Cada parte geralmente inicia a negociação apresentando uma proposta equivalente
aos seus limites: os servidores reivindicando o máximo possível e os representantes
do governo cedendo o mínimo. Vários recursos podem ser utilizados pelas partes para
identificarem o que a outra parte está disposta a negociar e o que considera inegociável: falsos recuos, perguntas diretas, provocações, ameaças, negociação de um item e
recusa de negociar outro, entre outros. Esse é o momento de se testarem as hipóteses
elaboradas previamente, visando à identificação do espaço potencial para a construção
do acordo.
As Figuras 1 e 2 apresentadas a seguir ilustram graficamente o que pode ocorrer nesse
momento da negociação. As ilustrações, obviamente, são apenas recursos didáticos e
não planilhas a serem utilizadas numa negociação real. Os limites mínimos e aceitáveis
de cada parte, inclusive as cláusulas consideradas negociáveis ou mesmo suprimíveis
e aquelas consideradas inegociáveis, devem estar na cabeça dos negociadores. Como
se trata de um processo dinâmico, esses limites podem se alterar – e frequentemente
se alteram – ao longo da negociação e baseiam-se em cálculos políticos e raciocínios
estratégicos; também não devem ser pensados como a soma de cálculos construídos
a partir de uma avaliação isolada de cada cláusula, já que o acordo é sempre avaliado
em sua globalidade.
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Figura 1 - Situação A: quando existe
espaço para acordo. Fonte: DIEESE
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SERVIDORES
•
Acordo
satisfatório

•
Melhor acordo
(máximo de
conquistas)

De nenhum a todos os itens da pauta

Na situação A, o acordo é possível porque o máximo de concessões que o governo está
disposto a fazer está além do mínimo aceitável pelos servidores. O espaço sombreado é
a área de acordo possível: o acordo pode ser feito em qualquer ponto desse espaço. Os
representantes do governo vão tentar usar toda sua habilidade no sentido de fechar o
acordo o mais próximo possível do mínimo reivindicado pelos servidores. Estes tentarão
deslocar a proposta de acordo no sentido contrário, aproximando-a o mais perto possível
do ponto que indica o máximo de concessões do governo.
O fato de existir um espaço potencial de acordo não significa necessariamente que o
acordo será alcançado. A identificação desse espaço é subjetiva, um exercício de habilidade, astúcia e sabedoria ao se interpretarem os sinais da outra parte, emitidos por
vezes fora do ambiente da mesa de negociações. Por tudo isso, pode ocorrer que os
negociadores não sejam capazes de construir um acordo, ainda que, potencialmente,
haja espaço para isso. É importante ainda que se saiba perceber, o quanto antes, mas
sem precipitação, quando efetivamente não existe qualquer disposição da outra parte
para a busca dos termos de um acordo.
Melhor acordo
(mínimo de
concessões)
•
GOVERNO

Acordo
satisfatório

Máximo de
concessões

•

•

Figura 2 - Situação B: quando não há
espaço para acordo. Fonte: DIEESE
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Na situação B, o acordo não é possível: o máximo que os representantes do governo estão
dispostos a ceder está aquém do mínimo aceitável pelos servidores. Nesse caso, surge
um impasse e a negociação pode até ser interrompida. Os representantes do governo
podem ameaçar enviar unilateralmente um projeto de lei ao Legislativo e pressionar
sua base de sustentação para aprová-lo sem emendas; podem até se recusar a enviar
qualquer projeto de lei ao Legislativo, deixando os servidores sem reajuste e sem alterações em outras condições de trabalho e remuneração. Os servidores, por seu lado,
podem recorrer à greve ou a outras formas de pressão (atos públicos, articulação com
partidos de oposição e parlamentares que não estão sempre submetidos às posições
do Executivo) para buscarem a retomada da negociação em novas bases, forçando a
redefinição dos limites até então estabelecidos pelo governo. Desse movimento pode
ou não resultar a construção de novas bases para um acordo.
Em um processo de negociação, as partes tendem a encobrir ou a omitir informações
sobre suas necessidades e possibilidades, especialmente sobre o que consideram seu
limite mínimo e satisfatório. É necessário, porém, que emitam sinais de sua disposição
para negociar e do poder de pressão de que dispõem, sinais que possam ser avaliados
pela outra parte ao tomar decisões em relação ao acordo. Mas é preciso saber quais
informações devem ser mantidas em sigilo, para não prejudicar sua posição durante
a negociação. O vazamento de informações consideradas “estratégicas” pode alterar
substancialmente o poder de barganha existente ou possibilitar a tomada de medidas
neutralizadoras pela outra parte. Todo cuidado também deverá ser tomado para que
não se emitam sinais errados – no sentido de sinalizarem para o que não se quer sugerir
com a sua emissão – que provoquem reações indesejadas da outra parte. Saber quais
sinais emitir e em que momento e saber captar e interpretar os sinais da outra parte
são atributos do bom negociador.
Quanto mais complexas as negociações, mais difícil pode ser a identificação do espaço
de construção do acordo e sua obtenção concreta.
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3. A ARGUMENTAÇÃO NA NEGOCIAÇÃO
3.1. A importância da argumentação
O negociador experiente sabe que a argumentação tem diversas funções em um processo de negociação. Serve para fundamentar a defesa das reivindicações e, ao mesmo
tempo, tem a função de ir deixando claro para o outro lado os limites de cada ponto em
discussão (para ir definindo e construindo o espaço de acordo possível). A falta de uma
defesa estruturada ou a sinalização equivocada para uma demanda pode comprometer
o desempenho final da comissão negociadora.
Entidades que se preparam bem para o processo geralmente constroem sua argumentação a partir de seu planejamento, o que inclui informações sobre a situação do ente
público (município, estado ou a União). Entre tais informações destacam-se dados sobre
os termos de orçamento, principais itens de despesa, endividamento, pagamento de
juros de empréstimos, receita líquida corrente, número de servidores ativos e inativos
e respectivos gastos com pessoal, plano de investimentos, etc. Ao lado disso, as entidades bem preparadas para o processo de negociação procuram formar uma comissão
negociadora que tenha domínio da estratégia planejada, e que esteja capacitada para
fundamentar, sob esses vários aspectos, os itens da pauta.

3.2. Argumentar com segurança
A defesa de uma reivindicação pode ser feita considerando-se aspectos econômicos,
políticos, jurídicos, éticos e sociais.
Tomemos como exemplo a reivindicação pela efetivação como estatutários de determinados servidores contratados em regime de trabalho precário. Argumentos jurídicos podem
demonstrar a ilegalidade do procedimento de manter servidores públicos em regime
de contratação temporária intermitente. Argumentos de natureza trabalhista e social
podem evidenciar a discriminação dos servidores nessa condição em relação aos demais
servidores, em termos de férias, proventos de aposentadoria, entre outros. Argumentos
de natureza funcional podem sustentar que os servidores da saúde devem ter vínculo
estatutário em função do caráter público de sua atuação. Argumentos comparativos
podem mostrar que, em outros municípios ou estados, tais servidores são efetivados.
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Outros argumentos de natureza diversa podem ser empregados para reforçar a argumentação em torno dessa situação hipotética. O objetivo da argumentação, nesse caso,
é deixar claro que a reivindicação é justa e pode ser atendida, trazendo ganhos para os
servidores e para a coletividade.

3.3. Argumentação: potencialidades e limites
Outro aspecto importante de uma boa argumentação é sua função voltada para a opinião pública, especialmente quando a campanha salarial envolve o interesse de outros
grupos sociais que não estão participando diretamente da negociação (consumidores,
destinatários de serviços públicos, contribuintes, entre outros): uma boa argumentação
pode ser utilizada para assegurar o apoio desses setores.
Embora o emprego de determinada tática possa reverter, num momento específico,
uma situação considerada desfavorável, e embora a qualidade da argumentação utilizada possa conferir uma posição de relativa vantagem a um dos lados em negociacão,
é importante lembrar que o resultado do processo depende, fundamentalmente, da
capacidade de alterar, a seu favor, o poder de barganha e influência acumulado fora do
espaço restrito onde se desenrolam as negociações.

4. A NEGOCIAÇÃO COLETIVA NO SETOR PÚBLICO
4.1. Histórico da negociação coletiva no setor público
A ordem jurídica brasileira nunca reconheceu aos servidores o direito de participar da
elaboração de regras aplicáveis às relações de trabalho com o poder público. Podemos
dizer, em outras palavras, que sempre foi negada aos servidores a autonomia coletiva
(ou negociação coletiva). Suas condições de trabalho sempre foram definidas unilateralmente pela União, pelos estados Federados, Distrito Federal ou municípios.
A rigor, a legislação brasileira sempre foi muito hostil ao reconhecimento do servidor
como um sujeito do processo decisório que determina as normas relativas à prestação de
serviços por pessoas vinculadas à administração pública. Antes da adoção do chamado

69

Negociação coletiva no setor público

Regime Jurídico Único (RJU), tão somente os servidores regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) e empregados de entes de direito privado, ou contratados por empresas públicas e sociedades de economia mista, podiam negociar condições de trabalho
e ainda assim com expressivas limitações ditadas por leis ou por decretos.
Recuando no tempo, até mesmo no período da chamada “abertura” do regime militar
(Governo Geisel – 1974-1979), o que prevalecia era a repressão pura e simples aos
movimentos reivindicatórios de servidores públicos. A Lei de Segurança Nacional (lei n.
6.620, de 17 de dezembro de 1978), no auge da “distensão”, considerava crime punível
com detenção de oito meses a um ano a cessação coletiva dos serviços públicos por
parte dos servidores, no todo ou em parte (artigo 37), incorrendo nas mesmas penas o
“funcionário público que, direta ou indiretamente, se solidarizar com os atos de cessação
ou paralisação do serviço público ou que contribua para a não execução ou retardamento
do mesmo”.
Com o advento da Constituição Federal (CF) de 1988, os servidores públicos civis tiveram
reconhecido o direito de organização sindical (artigo 37, VI, CF) e o direito de greve, porém
não foi explicitada a garantia do direito de negociação coletiva (artigo 39, § 3°, CF).
Em 1992, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 492-1 que questionava o direito de negociação coletiva no setor público.
Porém com a “Reforma Administrativa” de 1998, foi acrescentado, aos princípios constitucionais que regem a administração pública, o princípio da eficiência, ao mesmo tempo
que se derrubou o Regime Jurídico Único (estatutário)1.
Com tais mudanças, o debate sobre o direito à Negociação Coletiva retornou e amparado
nas alterações contidas na Emenda Constitucional 19 (EC 19) 19, e processos sistemáticas
de Negociação Coletiva passaram a ser experimentados em diversos lugares a partir da
recuperação de uma concepção de democratização das relações de trabalho defendida
pelo Movimento Sindical no processo de discussão da Constituição de 19882.
Com vistas a melhor compreensão desse processo e buscando a explicitação conceitual
da negociação coletiva no setor público defendido pelo movimento sindical apresentamos
a seguir suas bases e características.

1

Com a decisão da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADIN)
n. 2135/2000 (02/08/2007), que
restabeleceu o caput do art. 39
da CF, os servidores voltam a ser
regidos por um RJU.
2

Em 2002 é instituído, em São
Paulo e em Recife, o Sistema de
Negociação Permanente (Sinp-SP);
em 2003 o governo federal cria
a Mesa Nacional de Negociação
Permanente da Administração
Pública Federal e a Mesa Nacional
de Negociação Permanente do
SUS (MNNP-SUS); em 2007 essa
mesma metodologia é adotada
nos estados da Bahia e de Sergipe.
Além dessas experiências, um
conjunto de outras mesas é aberto
em diversos municípios ancorado
nessa metodologia.
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4.2. A negociação coletiva no setor público
A negociação coletiva no setor público defendida pelo movimento sindical enfatiza o
reconhecimento, a legitimidade e a garantia de interlocução e traduz um conceito de
democracia que entende o conflito como aspecto inerente e portanto permanente das
relações sociais, nas quais estão inseridas as relações de trabalho. Constitui-se como
uma sistemática de tratamento de conflitos e de encaminhamento de demandas administrativas decorrentes das relações de trabalho estabelecidas, ou seja, trata-se de
um mecanismo gerenciador de conflitos do trabalho que interferem na qualidade dos
serviços públicos prestados à população.
Como ferramenta democrática de gestão das relações de trabalho tem como princípio
o cumprimento de determinações constitucionais e revela, no campo das relações de
trabalho instituídas no âmbito da administração pública, sua busca pela democratização
do Estado brasileiro.

4.3. A negociação coletiva e os interesses dos atores
Nunca é demais repetir que a eficiência administrativa está intimamente relacionada à
capacidade de gerenciamento de conflitos de interesses, dentre os quais se situam os
conflitos do trabalho. Posto de outra forma, , conflito não administrado transforma-se,
com frequência, em ineficiência ou em confrontos, ou em ambas as coisas, como é mais
comum de se ver. Tal exacerbação de conflitos costuma causar prejuízos generalizados,
penalizando mais os setores menos favorecidos da sociedade.
Nesse sentido, a negociação coletiva no setor público apresenta-se como instrumento
regulador das relações administração/sindicato sindicato e pressupõe tratar conflitos e
demandas segundo paradigmas de eficiência e de qualidade dos serviços públicos.
Além disso, a negociação coletiva traz embutida o pressuposto da participação organizada que acresce maior legitimidade aos processos decisórios internos. Este plus de
legitimidade pode fazer a diferença quando se busca intensificar o comprometimento
dos servidores com a consecução das finalidades administrativas, com a mudança em
posturas culturais fortemente arraigadas e com a qualidade e a eficiência dos serviços
públicos prestados à população.
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Segundo essa concepção, a defesa dos interesses corporativos está conectada à discussão
dos interesses gerais dos usuários e por isso entidades da sociedade civil e de outras
esferas do poder público, em nome dos interesses gerais da cidadania, dos contribuintes
e dos usuários dos serviços públicos, são chamadas para o centro das negociações, em
condições previamente acordadas.

4.4. A negociação coletiva, o movimento sindical e o direito de greve
Para as entidades sindicais do funcionalismo público, a implementação da negociação
coletiva representa avanço significativo na efetivação do direito constitucional ao exercício
pleno da atividade sindical e atende à reivindicação histórica de participação dos trabalhadores na definição de políticas e nos processos decisórios da administração pública.
Mais que isso, a negociação tem tudo para ser eficaz e produzir resultados concretos,
pois goza de garantias que promovem maior equilíbrio ao processo de correlação de
forças, uma vez que: (a) constitui um canal permanente, aberto e sistemático para a
apresentação de pleitos e defesa de interesses da categoria; (b) reforça regras básicas
da democracia sindical, inclusive quanto ao exercício do direito de greve no setor público
que não sofre qualquer tipo de condicionamento compulsório; (c) estimula e promove
a unidade da ação sindical; (d) estimula e fortalece a organização dos trabalhadores nos
locais de trabalho.
No que se refere à greve, vale ressaltar que esta é um direito democrático e um instrumento legítimo de pressão, assegurado constitucionalmente aos servidores públicos,
e a partir disso a negociação coloca-se como um instrumental básico que organiza a
manifestação do conflito e empresta racionalidade e transparência ao seu tratamento.
Dessa forma, é correto afirmar que a negociação coletiva viria a preencher o vácuo ou a
ausência de instrumentos que, nos dias de hoje, precedem a deflagração da greve, sem,
contudo, condicionar sua realização. Ou seja, a negociação constitui-se em alternativa
precedente, mas não impeditiva do exercício do direito constitucional de greve.
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4.5. Bases legais da negociação coletiva no setor público
Embora a Constituição Federal tenha avançado bastante nas garantias sindicais para
o funcionalismo público, faltou uma regulamentação mais precisa sobre os aspectos
referentes aos conflitos e à negociação coletiva nesse setor.
Como metodologia participativa de tratamento de conflitos e demandas do trabalho
que visa à melhoria da eficiência da administração pública e, consequentemente, dos
serviços públicos prestados à população, a negociação coletiva no setor público se
fundamenta nos princípios constitucionais, quais sejam: legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e, especialmente, eficiência.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) 492-1, está explícito nos
votos dados pelos magistrados e no relatório que o que se julgava como inconstitucional
era a figura da eficácia jurídica de um acordo coletivo assinado entre as partes e não o
ato em si da negociação, questão esta superada, uma vez que qualquer compromisso
entre as partes passa necessariamente por uma ratificação legal conforme os preceitos
do direito administrativo.
Atualmente, diversas iniciativas estão em curso para consolidar a negociação coletiva no setor público e para melhor elucidar as dúvidas jurídicas que ainda pairam sobre a matéria.
Há uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) em andamento no Congresso Nacional tratando dessa matéria e está em discussão entre o governo federal e as entidades
sindicais do funcionalismo público a explicitação da garantia da negociação coletiva para
o setor público no arcabouço jurídico brasileiro.
Ao mesmo tempo, a constituição de mesas de negociação vem sendo amparada em
legislações específicas, tais quais a portaria n. 1.132/03 da Secretaria de Recursos
Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dá sustentação
legal à Mesa Nacional de Negociação Permanente da Administração Pública Federal, e
as resoluções n. 52, 229 e 331, do Conselho Nacional de Saúde que legitimam a Mesa
Nacional de Negociação Permanente do SUS.
Nos estados e municípios, legislações específicas regulamentam mesas e sistemas de
negociação coletiva, como é o caso dos estados da Bahia e Sergipe e da cidade de São
Paulo, primeira a construir um sistema formal de negociação.
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4.6. Estrutura da negociação coletiva no setor público e na
administração direta
A negociação coletiva no setor público se materializa por intermédio da implementação
de Mesas de Negociação, constituídas por representantes da Administração Pública e
dos Sindicatos dos Trabalhadores no Setor Público, podendo contar com a participação
de representantes de entidades da sociedade civil. Essas mesas se organizam conforme
regras previamente estabelecidas entre a Administração Pública e os Sindicatos dos
Trabalhadores.
Considerando que as mesas de negociação são organizadas e pautadas segundo o critério
“estrutura administrativa combinada com natureza da matéria”, verificam-se diferentes
níveis de negociação.
O protagonismo da negociação se concentra nas duas bancadas representativas dos
dois principais segmentos: Bancada da Administração (representando o empregador
público) e Bancada Sindical (representando os servidores). A sociedade civil também
pode participar do processo nos limites e na forma prevista pelas regras estabelecidas
previamente.
A sociedade civil pode e deve participar através de suas instituições organizadas. Esse
conjunto de entidades convidadas de comum acordo pela administração pública e os
sindicatos representativos dos servidores podem constituir Instâncias Consultivas e/ou
Mediadoras. Dependendo do modelo formal de negociação lhes são garantidos o direito à
palavra e a prerrogativa de apresentação de pauta para negociação. Contudo, sua função
essencial é estabelecer-se como paradigma dos interesses gerais da sociedade, aos quais
todos os que atuam no setor público estão submetidos, por determinação expressa da
Constituição Federal da República.

4.7. O processo da negociação coletiva no setor público e
na administração direta
A negociação coletiva no setor público e na administração direta, independentemente do
modelo adotado, apresenta uma série de especificidades em relação ao que ocorre no
setor privado ou nas empresas estatais. A principal delas, talvez, seja a necessidade de

73

74

Gestão das Condições de Trabalho e Saúde dos Trabalhadores da Saúde

que o resultado, para ter validade, seja transformado em projeto de lei, aprovado pelo
Poder Legislativo e sancionado depois pelo Executivo. Essa necessidade deriva do preceito
constitucional conhecido como “princípio da legalidade” (art. 37 da Constituição Federal),
segundo o qual o Poder Executivo só pode criar despesas se autorizado por lei.
Esse “princípio da legalidade” impõe a incorporação do Legislativo como ator importante
e indispensável no processo de negociação coletiva. Além disso, outra especificidade é
a impossibilidade de recurso à Justiça do Trabalho para a solução de conflitos. O poder
público deve observar, ainda, as limitações definidas na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na Lei Orgânica dos municípios (conforme cada caso), nas Leis de
Diretrizes Orçamentárias, nos orçamentos anuais aprovados pelo Legislativo e na Lei de
Responsabilidade Fiscal, em termos de recursos e comprometimento da receita com
pagamento de pessoal.
Do que se disse anteriormente, conclui-se que a negociação coletiva dos servidores
públicos é um processo bastante complexo, com enormes restrições, envolvendo necessariamente três atores sociais: servidores, Executivo e Legislativo.
Nos casos em que ocorrem negociações entre o poder público e os servidores, estas
podem se desenvolver em quatro grandes momentos, analisados a seguir.

4.8. Principais momentos do processo de negociação
Inicialmente, há um espaço de negociação a ser utilizado durante a elaboração, pelo
Executivo, e a aprovação, pelo Legislativo, da proposta orçamentária para o ano seguinte.
Isso se estende desde a elaboração e aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias –
LDO (no primeiro semestre) até a aprovação pelo Legislativo da Lei Orçamentária Anual
– LOA (no segundo semestre).
Neste primeiro momento, os servidores tentam influenciar a proposta orçamentária a
ser elaborada pelo Executivo e acompanhar o processo de discussão dessa proposta pelo
Legislativo. Nessa tramitação da proposta orçamentária no Legislativo, tentam assegurar
os aspectos positivos da proposta do Executivo, ao mesmo tempo que influenciam a
elaboração de emendas por parte dos parlamentares para melhoria da peça orçamentária e a garantia de recursos para atender suas reivindicações.
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Num segundo momento, já durante a execução do orçamento aprovado no ano anterior,
as partes passam a debater e a negociar a execução propriamente dita do orçamento.
É nesse momento que os servidores levantam suas demandas por meio da pauta de
reivindicações a ser entregue ao Executivo, que deverá ter compatibilidade com o orçamento aprovado no ano anterior para o exercício corrente. Ao mesmo tempo, farão a
escolha e o preparo da comissão de negociação. E, no plano externo, informarão suas
reivindicações à população e aos parlamentares, em busca de apoio.
O Executivo recebe e aprecia a pauta dos servidores, tendo como parâmetros as definições
do orçamento aprovado para o exercício, as disponibilidades de caixa e as prioridades
de governo. Com base nisso, define sua estratégia e escolhe seus representantes para
participarem das mesas de negociação.
Ao Legislativo cabe o acompanhamento desse segundo momento do processo de negociação entre servidores e o Executivo, podendo ou não ter uma atuação mais efetiva
nessa etapa.
No terceiro momento, ocorre a negociação propriamente dita dos termos de um acordo
sobre salários e condições de trabalho dos servidores.
Os servidores, além de participarem das reuniões de negociação com os representantes
do Executivo em busca de um acordo, dedicam-se a informar a população, especialmente a população diretamente atendida por aquele serviço. Cabe a eles ainda informar e
sensibilizar os parlamentares em torno das reivindicações para conseguir seu apoio.
O Executivo participa das reuniões de negociação com os servidores e apresenta contrapropostas à pauta de reivindicações. Nesse caso, informa a população sobre sua
contraproposta em busca de seu apoio, e tenta sensibilizar os parlamentares com vistas
à futura aprovação do projeto que enviará ao Legislativo.
Os parlamentares poderão participar com maior ou menor intensidade nesse momento,
cumprindo, às vezes, o papel de mediadores entre o Executivo e os servidores.
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4.9. Possibilidades de desfecho
Concluídas as rodadas de negociação, abrem-se três possibilidades de desfecho do
processo: a) a obtenção do acordo sem a ocorrência de greve; b) a obtenção do acordo
com a ocorrência de greve; c) a frustração das negociações com a não obtenção de
qualquer acordo.

4.9.1. Acordo sem ocorrência de greve
Caso as partes cheguem a uma proposta de acordo após algumas rodadas na mesa de
negociação, abre-se um novo caminho a ser trilhado para cada uma delas.
O sindicato dos servidores leva a proposta de acordo para apreciação por sua assembleia. Caso aprovada, acompanha a redação, pelo Executivo, do projeto de lei que este
enviará ao Legislativo com os termos do acordo para garantir que o projeto espelhe
fielmente o que foi acertado. Em seguida, acompanham a tramitação do projeto no
Legislativo, para evitar que o mesmo seja descaracterizado por eventuais emendas dos
parlamentares (ou para negociar com os parlamentares eventuais correções no projeto
de lei do Executivo, caso este não contemple exatamente o que foi acordado na mesa).
Garantida a aprovação da proposta nos termos esperados, há que acompanhar a sua
sanção pelo chefe do Executivo para evitar vetos que representem algum retrocesso
(ou para exigir vetos de eventuais emendas que tenham descaracterizado o projeto no
Legislativo). Finalmente, a vigilância dos servidores volta-se para o Legislativo, que tem
o poder de derrubar eventuais vetos do Executivo.
Ao Executivo, cabe enviar ao Legislativo um projeto de lei com os termos do acordo e
sensibilizar os parlamentares para sua rápida aprovação, evitando, por intermédio de
suas lideranças parlamentares, o surgimento de emendas que descaracterizem o projeto
original. Uma vez aprovado o projeto, cabe ao chefe do Executivo a sanção da nova lei,
com ou sem vetos. Caso resolva vetar algum dispositivo aprovado, deverá acompanhar
a sua votação pelo Legislativo para influenciar na manutenção do seu veto.
Ao Legislativo, cabe apreciar o projeto de lei enviado pelo Executivo com os termos do
acordo feito com os servidores. Nessa tramitação, os parlamentares poderão ou não oferecer emendas ao projeto. Essas emendas tanto podem ser no sentido de aperfeiçoá-lo,
como no sentido de descaracterizá-lo (por exemplo, quando o Executivo não conta com
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maioria parlamentar sólida e a oposição decide “estragar” o acordo com os servidores,
para pressionar o Executivo visando a outros objetivos). O Legislativo pode, inclusive,
apresentar um substitutivo global ao projeto do Executivo. Terminada a tramitação nas
comissões (Constituição, Justiça etc.), o projeto é votado pelos parlamentares e depois
de aprovado segue para sanção pelo chefe do Executivo. Caso seja sancionado com
algum veto, o Legislativo tem que apreciar o veto, podendo derrubá-lo, desde que com
quórum qualificado.

4.9.2. Acordo com ocorrência de greve
Em caso de insucesso nas negociações – ou mesmo em caso de recusa por parte do Executivo em se sentar à mesa com o sindicato –, pode ser que os servidores decidam pela
greve, como forma de pressão para a (re)abertura de negociações sob novas bases.
Nesse caso, o sindicato primeiramente mobilizará os servidores e organizará os preparativos para a deflagração da greve. Entre estes preparativos, além daqueles orientados
à própria categoria, são necessárias ações dirigidas à população e aos parlamentares,
em busca de seu apoio. O objetivo de reabrir as negociações (quando houver insucesso
nas mesas ocorridas), ou de iniciá-las (quando o Executivo se negar a conversar anteriormente), pode ser alcançado e, neste caso, retoma-se o processo de conversações,
propostas e contrapropostas, até que se chegue a um denominador comum. O resultado
será transformado em projeto de lei do Executivo ao Legislativo e seguirá os passos já
expostos no item anterior até a apreciação de eventuais vetos pelo Legislativo.
Deflagrada a greve, é provável que o Executivo busque o apoio da população (comunicados
pela imprensa e outras formas) e dos próprios servidores, na tentativa de desmobilizar
o movimento. Pode haver ameaças aos grevistas e represálias ao sindicato. Mas pode
ser que o governo julgue mais oportuno voltar à mesa de negociações e formular novas
contrapropostas que ponham fim ao movimento. Nesse caso, obtido o acordo, seguem-se
os mesmos passos previstos nos casos anteriores, a começar pela redação de projeto de
lei ao Legislativo com os termos do acordo, até o acompanhamento da apreciação pelo
Legislativo de eventuais vetos do chefe do Executivo ao projeto de lei aprovado.
Os parlamentares poderão participar como mediadores entre as partes em litígio, ao
abrir caminho para a retomada das negociações ou para criar alternativas que rompam
o impasse estabelecido. Uma vez acertado o acordo e enviado o projeto de lei pelo
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Executivo, o Legislativo vota o projeto (com ou sem emendas) e o remete à sanção do
chefe do Executivo para apreciar depois eventuais vetos.

4.9.3. Impasse nas negociações com ou sem greve
Pode ser que ocorra também uma situação em que as negociações fracassam – ou mesmo
não se realizam – e o impasse persiste. Isso pode ocorrer ou porque os servidores não
reúnem força suficiente para deflagrar uma greve, ou porque a greve deflagrada não
consegue demover a intransigência do Executivo.
Nesse caso, como não há possibilidade de recurso à Justiça do Trabalho, o resultado
final acaba ficando, em última instância, na dependência de deliberação pelo Poder
Legislativo.
O mais provável é que o Executivo envie seu próprio projeto “puro” ao Legislativo, ou
até mesmo que não envie projeto algum, deixando os servidores sem reajuste salarial
e sem alterações nas condições de trabalho.
Caso o Executivo envie um projeto ao Legislativo, aos servidores restará a tentativa de
influenciar os parlamentares para apresentação de emendas ao projeto do Executivo
e para a rejeição de eventuais vetos do chefe do Executivo aos pontos favoráveis aos
servidores.
Uma visão global desse processo de negociação coletiva no setor público e na administração direta é apresentada no quadro anexo (p.78 e 79).
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SERVIDORES

• Negociação de emendas
eventualmente apresentadas à proposta
orçamentária

• Acompanhamento do
processo de discussão e
aprovação do orçamento
do exercício seguinte pelo
Legislativo

• Busca dos termos do
acordo

• Preparação da comissão
negociadora

• Sensibilização dos
parlamentares para as
propostas

• Informes à população e
busca de seu apoio

• Reuniões de negociação

• Sensibilização dos
parlamentares para as
propostas

• Aprovação e envio da
pauta ao governo

• Definição da estratégia
• Escolha da comissão
negociadora

• Informes à população e
busca de seu apoio

• Levantamento de demandas

• Planejamento da campanha do ano seguinte

• Acompanhamento da
apreciação, pelo Legislativo, de eventuais vetos do
Executivo

• Acompanhamento da
sanção, pelo Executivo, do
projeto de lei aprovado

• Acompanhamento da
tramitação do projeto de
lei no Legislativo

• Acompanhamento da
apreciação, pelo Legislativo, de eventuais vetos do
Executivo

• Acompanhamento da
sanção, pelo Executivo, do
projeto de lei aprovado

• Acompanhamento da
tramitação do projeto de
lei no Legislativo

• Acompanhamento de
redação, pelo Executivo,
de projeto de lei a ser
enviado ao Legislativo

• Aprovação em assembleia
dos termos do acordo
com o governo

• Reabertura das negociações com o Executivo
– elaboração de propostas
alternativas

• Acompanhamento da
apreciação, pelo Legislativo, de eventuais vetos do
Executivo

• Acompanhamento da
sanção, pelo Executivo, do
projeto de lei aprovado

• Acompanhamento da
tramitação do projeto
de lei eventualmente
enviado pelo Executivo ao
Legislativo

• Tentativa de reabertura
de negociações com o
governo

• Sensibilização dos
parlamentares para as
propostas

• Informes à população e
busca de seu apoio

• Informes à população e
busca de seu apoio
• Sensibilização dos
parlamentares para as
propostas

• Preparação e eventual
deflagração da greve

• Preparação e deflagração
da greve

• Aprovação em assembleia
dos termos do acordo
com o governo
• Acompanhamento de
redação, pelo Executivo,
de projeto de lei a ser
enviado ao Legislativo,
com os termos do acordo

NÃO HÁ ACORDO

ACORDO COM GREVE

ACORDO SEM GREVE

4º MOMENTO: DESFECHOS POSSÍVEIS

Quadro Anexo - Visão global do
processo de negociação coletiva
no setor público e na administração direta

• Tentativa de influenciar
a proposta orçamentária
a ser elaborada pelo
Executivo para o exercício
seguinte

BUSCA DO ACORDO

PREPARAÇÃO PARA ACORDO

ORÇAMENTO

3º MOMENTO

ATORES

2º MOMENTO

1º MOMENTO

ETAPAS
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LEGISLATIVO

EXECUTIVO

E S T R A T É G I A

• Busca dos termos do
acordo

• Reuniões de negociação

D A

• Acompanhamento da
apreciação, pelo Legislativo, de eventuais vetos

• Sanção do projeto de lei
aprovado, com ou sem
vetos

• Acompanhamento da
tramitação do projeto de
lei no Legislativo

E S T R A T É G I A

• Acompanhamento da
apreciação, pelo Legislativo, de eventuais vetos

• Sanção do projeto de lei
aprovado, com ou sem
vetos

• Envio de projeto de lei ao
Legislativo contendo os
termos do acordo

• Votação e aprovação do
projeto de lei do Executivo ou de seu substitutivo
• Apreciação de eventuais
vetos do Executivo ao
projeto de lei aprovado

• Aprovação do orçamento

• Apreciação de projeto de
lei enviado pelo Executivo
com os termos do acordo

• Apresentação de eventuais emendas à proposta
de orçamento

• Acompanha-mento do
processo de negociação
entre o Executivo e os
servidores

• Apresentação de eventuais emendas ao projeto
do Executivo

• Acompanhamento do
processo de negociação
entre o Executivo e os
servidores

• Apresentação de eventuais emendas ao projeto
do Executivo
• Votação e aprovação do
projeto de lei do Executivo ou de seu substitutivo
• Apreciação de eventuais
vetos do Executivo ao
projeto de lei aprovado

• Votação e aprovação do
projeto de lei do Executivo
ou de seu substitutivo
• Apreciação de eventuais
vetos do Executivo ao
projeto de lei aprovado

• Apreciação de projeto
de lei eventualmente
enviado pelo Executivo
• Apreciação de projeto de
lei enviado pelo Executivo
com os termos do acordo
• Apresentação de eventuais emendas ao projeto do
Executivo

• Eventual mediação entre
o governo e os servidores
• Eventual mediação entre
o governo e os servidores

• Acompanhamento da
apreciação, pelo Legislativo, de eventuais vetos

• Sanção do projeto de lei
aprovado, com ou sem
vetos

• Acompanhamento da
tramitação do projeto de
lei no Legislativo

• Envio de seu próprio projeto de lei ao Legislativo,
se julgar oportuno

• Tentativa de enfraquecer
o movimento grevista,
caso existente

• Informes à população e
busca de seu apoio
• Formulação de propostas
alternativas para o acordo

• Informes à população e
busca de seu apoio

• Tentativa de enfraquecer
o movimento grevista

ARTICULAÇÃO POLÍTICA INTERNA E COM O LEGISLATIVO E SENSIBILIZAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA

M O N I T O R A M E N T O

• Escolha da comissão de
negociação

• Definição da estratégia do
governo

• Acompanhamento da
tramitação do projeto de
lei no Legislativo

• Envio de projeto de lei ao
Legislativo contendo os
termos do acordo

• Informes à população e
busca de seu apoio

• Análise do orçamento,
das disponibilidades de
caixa e das prioridades de
governo
• Sensibilização dos
parlamentares para as
propostas do governo

• Sensibilização dos
parlamentares para as
propostas do governo

• Busca de adesão dos
servidores à proposta do
governo

• Apreciação da pauta de
reivindicações dos servidores

• Análise da proposta orçamentária enviada pelo
Executivo para o exercício
seguinte

• Aprovação da Lei de
Diretrizes Orçamentárias

• Negociação de emendas
eventualmente apresentadas à proposta
orçamentária

• Articulação política para
aprovação da proposta
orçamentária

• Elaboração e envio de
proposta orçamentária
ao Legislativo para o
exercício seguinte

D A

MOBILIZAÇÃO DOS SERVIDORES, ARTICULAÇÃO COM O LEGISLATIVO E SENSIBILIZAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA

M O N I T O R A M E N T O

Negociação coletiva no setor público
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Gestão das Condições de Trabalho e Saúde dos Trabalhadores da Saúde
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Caderno de Estudos
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