
E S P E C I A L  S A Ú D E

LER/DORT: O FOCO
É A PREVENÇÃO

Dores nas mãos, punhos, antebraços, cotovelo, om-
bros e pescoço estão entre os principais sintomas 
das LER/Dort, que, se não tratados, podem desen-
cadear sérios problemas à saúde física e mental.

A cobrança cada vez maior por aumento na 
produtividade, pressão excessiva para o cumprimento das me-
tas, junto com atividades operacionais em posturas incômodas 
por longos períodos, rapidez e movimentos repetitivos estão 
entre os fatores que fazem com que o/a trabalhador/a adoeça. 

 “A prevenção é o melhor caminho. É importante lembrar 
que as empresas devem enviar a CAT (Comunicação de Aci-
dente de Trabalho) em qualquer suspeita de LER/Dort e não 
apenas quando o trabalhador se acidenta. Caso o RH se recuse 
a emitir, o trabalhador deve procurar seu sindicato”, a� r-
ma Adma Maria Gomes, secretária de Saúde da 
FETEC-CUT/SP, que completa: “Quando fala-
mos de prevenção, não tratamos apenas 
do local de trabalho e suas condições 
tanto na ergonomia física, cognitiva e 
organizacional, mas também das políti-

cas nacionais de prevenção”.
A importância dada pelo sindicato à prevenção não é à 

toa. Segundo a OIT (Organização Internacional do Trabalho), 
2,3 milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo de-
vido a doenças e acidentes de trabalho.

As estatísticas de LER/Dort, no Brasil, são gravemente preju-
dicadas pela não noti� cação dos adoecimentos, além da falta 
de regularidade na divulgação de dados o� ciais. Os últimos nú-
meros disponíveis são de 2012, quando se registrou a morte de 
8.422 trabalhadores por condições precárias de trabalho. “Para 
avançarmos na prevenção é preciso transparência. Cobramos 
das empresas sua responsabilidade nas condições de trabalho, 
como nas emissões de CAT. É fundamental que a Previdência 
Social abra suas estatísticas para que possamos embasar nosso 
debate e combater os ambientes de trabalho que adoecem.”, 
a� rma Luiz César de Freitas, o Alemão, presidente da FETEC-
-CUT/SP ao citar os avanços decorrentes da luta sindical, como 
a implementação do NETP (Nexo Técnico Epidemiológico).

No caso dos avanços da categoria bancária, podem-se 
citar as ações judiciais contra Itaú, Santander e HSBC, proi-

bindo-os de demitir funcionários lesionados e 
noti� cando-os a readmitir os demitidos com 

lesões, bem como emitir a CAT aos acome-
tidos por essas doenças.

Acompanhe o andamento dessas 
ações no seu Sindicato.
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28 fevereiro 2015

28 de fevereiro é o Dia Internacional de Combate 
às LERs (Lesões por Esforços Repetitivos)/Dort 
(Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho), que atingem diretamente os bancários.



AS CONQUISTAS
DECORRENTES DA LUTA

Com a justi� cativa de coibir fraudes 
e sanear as contas públicas, o governo 
brasileiro publicou no último mês de 
dezembro, a Medida Provisória 664 
que traz, entre outras, alterações no 
acesso à Previdência.

No caso do auxílio-doença, a MP 
664 altera o prazo para que o/a traba-
lhador/a passe pela perícia do INSS, de 
15 para 30 dias, fato que o/a deixa à 
mercê do empregador, aumentando o 

risco da subnoti� cação. O valor do be-
nefício passa a ter o teto igual à média 
dos últimos 12 salários.

A perícia médica poderá ser reali-
zada por meio de convênios do INSS 
com empresas privadas ou com outros 
órgãos e entidades públicas, o que sig-
ni� ca deixar a saúde dos trabalhadores 
nas mesmas mãos daqueles que pro-
vocam as doenças e subnoti� cam.

A CUT e demais centrais sindicais 

entendem que existem outras manei-
ras para acabar com as fraudes e tam-
bém para promover o ajuste � scal. As 
entidades buscam negociar com o go-
verno e o Congresso Nacional a revisão 
da medida. “O crescimento sustentável 
do Brasil passa pela preservação dos 
direitos da classe trabalhadora e seu 
fortalecimento” a� rma o presidente da 
Fetec Luiz César de Freitas, o Alemão, 
presidente da FETEC-CUT/SP.

ENTENDA A MP 664

A luta dos trabalhadores 
contra as LER/Dort é árdua 
e passa, sobretudo, pela 
conscientização de que as 
condições de trabalho são 

determinantes para o adoecimento, ou 
não, do/a trabalhador/a.

A constante mobilização em defesa 
da saúde já resultou em importantes 
avanços. A categoria bancária con-
quistou a instituição do programa de 

reabilitação pro� ssional; a proibição 
da divulgação de rankings e cobran-
ças de cumprimento de resultados 
por mensagens pessoais; a criação e 
o aperfeiçoa mento do Protocolo para 
Prevenção de Con� itos no Ambiente 
de Trabalho; e obrigatoriedade de os 
bancos fornecerem a Declaração do Úl-
timo Dia Trabalhado (DUT), facilitando 
assim os procedimentos para os afas-
tamentos pelo INSS (Instituto Nacional 

de Seguridade Social).
Hoje, o bancário em afastamento 

por agravo à saúde não precisa mais 
devolver ao banco o adiantamento 
emergencial de salário, no caso de o 
INSS negar recurso para continuidade 
da licença.

No âmbito geral da classe trabalha-
dora, vale ressaltar legislação sancio-
nada em 2013 pela presidenta Dilma 
Rousse� , regulamentando a aposenta-
doria por de� ciência.

Conforme a Lei Complementar 
142/2013, essa aposentadoria especial 
bene� cia os trabalhadores que adqui-
riram a de� ciência durante o período 
laboral, sem que haja a incidência do 
Fator Previdenciário, que reduz drasti-
camente o valor da aposentadoria.

A concessão do benefício abran-
ge os trabalhadores que adquiriram 
de� ciência durante seu contrato de 
trabalho, mesmo que não esteja rela-
cionada à atividade laboral. Aqueles 
que adquiriram doença com sequelas, 
reduzindo a capacidade de trabalho 
e afetando a vida social, também po-
dem pleitear o benefício.
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