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II Seminário Nacional dos trabalhadores (as) da Reabilitação 
Profissional do INSS – em defesa da Previdência Social Pública e 

dos Serviços Previdenciários 
 

 
 
Conforme as deliberações da plenária Nacional da Federação Nacional dos Sindicatos 

de trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (FENASPS), que 
aconteceu em 8 de julho de 2018, em Brasília, a qual orienta os Estados para: “Realizar 
Encontros Estaduais sobre Reabilitação Profissional que procedam ao Encontro Nacional 
sobre Reabilitação Profissional da FENASPS para o segundo semestre de 2018", nos dias 
20 e 21 de outubro de 2018 ocorreu, na sala 11 do Hotel Nacional, em Brasília, o II Seminário 
Nacional dos  Trabalhadores (as) da Reabilitação Profissional do INSS, com 53 
(cinquenta e três) participantes, representando os Estados de RS, PR, SC, ES, SP, CE, MG, 
GO, TO, RJ, BA, RN e DF. 

 
O evento teve o objetivo de mobilização e construção de um plano de lutas dos 

Profissionais de referência que atuam no Serviço de Reabilitação Profissional com o apoio 
também segmentos de defesa dos direitos de todos os trabalhadores (as), pois diante do 
contexto atual de ataques constantes às conquistas históricas da classe trabalhadora é 
necessário a busca pela unidade política em defesa intransigente da Previdência Social 
Pública e serviços Previdenciários, fundada na análise crítica sobre a conjuntura 
estabelecendo-se estratégias de superação da relação conflituosa entre o Capital e o 
Trabalho.  

 
 
 

http://fenasps.org.br/noticias-sp-9550/1751-plenaria-da-fenasps-aprova-novo-calendario-de-luta-com-indicativo-de-construcao-de-greve-por-tempo-indeterminado-em-setembro
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 1° dia do evento: 20 de outubro, sábado 
A mesa de abertura foi representada pela Diretoria da FENASPS, Ailton Marques de 

Vasconcelos (VEJA A APRESENTAÇÃO) e Viviane Aparecida Pereira Peres (fotos abaixo), 
que realizaram uma análise de conjuntura que envolve o desmonte dos serviços 
previdenciários, e seu rebatimento também no Serviço de Reabilitação Profissional no INSS. 

 

  
 
Mesa 1 – Processos de trabalho na atual conjuntura de contrarreforma do estado e 

seus rebatimentos na Seguridade Social. Palestrante Alfredo Batista (fotos abaixo), 
Assistente Social e Doutor em Serviço Social pela PUC e Professor Adjunto da Unoeste/PR. 
 

  
 
Mesa 2 – O serviço da Reabilitação Profissional do INSS na perspectiva de Saúde do 

trabalhador: história desafios e possibilidades. Palestrante: Maria Cândida Del Masso (fotos 
abaixo), Assistente Social Docente da UNESP e Grupo de Estudos em pesquisas em 
inclusão social. CONFIRA AQUI sua apresentação. 

 

  

http://fenasps.org.br/images/stories/pdf/apres.ailton-semin.nac.rp.inss_20.10.18.pdf
http://fenasps.org.br/images/stories/pdf/apres.delmasso-semin.nac.rp.inss_20.10.18.pdf
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No final da Palestra, a professora Del Masso disponibilizou três livros de sua autoria 
com o tema “Reabilitação Profissional da Teoria à Prática” para sorteio entre os presentes 
no evento. Fotos das sorteadas abaixo: 
 

   
 
No período da tarde foi quebrado protocolo do II Seminário Nacional, ocorrendo a 

participação dos servidores junto de outros movimentos sociais de todo o Brasil em um ato 
político que começou na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília/DF, com marcha dos 
manifestantes até a Fundação Nacional de Artes (Funarte), em defesa da democracia, contra 
o fascismo e ditadura nunca mais! Veja aqui mais fotos do ato. 

 

https://www.flickr.com/photos/127907166@N02/sets/72157699796959752
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Mesa 3 – Relato de Experiência: Associação dos Portadores de Lesões por Esforços 
Repetitivos (APLER). Palestrante: Laércio Vidal Matias. 
 

  
 
Mesa 4 – Apresentação (CONFIRA SUA ÍNTEGRA) do perfil nacional dos 

trabalhadores (as) da Reabilitação Profissional do INSS. Palestrantes: Patrícia Rodrigues, 
Terapeuta Ocupacional, Kélcia Cordeiro, Assistente Social, e Priscila Wolff, Terapeuta 
Ocupacional. 

 

   
 
Conhecer a realidade dos trabalhadores (as) da Reabilitação Profissional do INSS é 

também se aproximar dos fatos e entender esta realidade que está em constante movimento, 
para que as ações e propostas possam corresponder às necessidades dos sujeitos 
envolvidos com foco em oferecer um serviço com qualidade para todos os trabalhadores (as). 
A pesquisa foi realizada no período de agosto e setembro de 2018, por meio das redes 
sociais e endereço eletrônico, na qual 11 (onze) Estados participaram: RS, SC, PR, RJ, MG, 
RO, ES, DF, SP, PA e CE.  

    
É importante ressaltar que a pesquisa continuará sendo realizada pela Comissão 

Nacional de Reabilitação Profissional. Os Profissionais de Referência poderão continuar 
encaminhando sua pesquisa para o seguinte e-mail: levantamentoreabilitacao@gmail.com 
 

Antes do início dos trabalhos em grupo, foi feita a leitura de um ofício repudiando a 
exoneração da Assessora Técnica em Serviço Social da Gerência Executiva de Vitória/ES. VEJA 
AQUI o documento. 

 
 

http://fenasps.org.br/images/stories/pdf/apres.perfil.prof-semin.nac.rp.inss_20.10.18.pdf
mailto:levantamentoreabilitacao@gmail.com
http://fenasps.org.br/images/stories/pdf/of.sindpreves-semin.nac.rp.inss_21.10.18.pdf
http://fenasps.org.br/images/stories/pdf/of.sindpreves-semin.nac.rp.inss_21.10.18.pdf
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Trabalhos em grupo: utilizou-se como base de análise as propostas elaboradas nos 

Seminários/Encontros que aconteceram nos Estados, atividade esta dividida em 2 (dois) 
grupos. Fotos acima (grupo 1 à esquerda). 
 

 2° dia do evento: 21 de outubro, domingo 
 

 
    
- Homologação dos representantes que irão compor a Comissão Nacional dos 

Trabalhadores (as) da Reabilitação Profissional do INSS, indicados pelos Estados que 
realizaram Seminários e/ou Encontros descentralizados. 

  
Estado: CE 
Titular: Ana Carolina Rocha Peixoto  
Suplente: Debora Maria Vidal Matos  
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Estado: DF 
Titular: Kesia Mirian Santos de Araújo  
Suplente: Joelma Santos da Silva 
 

Estado: ES 
Titular: Liliana Emilia Frizzeira de Castilho                                                    
Suplente: Deborah Cristina Corrêa 
 

Estado: MG 
Titular: Marcília Delgado 
 

Estado: PR 
Titular: Tatiane Martins 
Suplente: Eloiza Ribeiro Manoel 
 

Estado: RJ 
Titular: Camilla Muniz Pereira e Samantha Oliveti 
Suplente: Paula Cristina Nunes de Sá e Luciene Dantas Vasques 
 

Estado: RN 
Titular: Luiz Pereira da Silva Neto 
Suplente: Cleia Nadja Roseno de Castro Nunes 
 

Estado: RS 
Titular: Kelcia Cordeiro  
Suplente: Adriana Parnoff 
 

Estado: SC 
Titular: Priscila Wolff 
 

Estado: SP  
Titular: Patrícia Rodrigues  
 
Durante todo o evento ficaram expostos no hall de entrada da sala 11 do Hotel 

Nacional banners com Pesquisas Acadêmicas na área de Reabilitação Profissional: 
 

 Artigo apresentado no Seminário dos Cursos de Ciências Sociais 
Aplicadas da UNESPAR, Campus de Campo Mourão/PR: “A 
importância do terapeuta ocupacional como integrante de uma equipe 
interdisciplinar da Reabilitação Profissional”. Ana Júlia Misuta Suzuki 
e Valdirene Benesciuti dos Reis. (Foto à esquerda) 

 Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de pós-graduação 
em Política Social e Serviço Social da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Instituto de Psicologia. “O Trabalho do(a) Assistente 
Social no Instituto Nacional do Seguro Social e sua Legitimação na Área 
da Saúde do Trabalhador: contribuições e desafios a partir da 
reabilitação profissional”. Silvana Stedile Flores. (Foto no centro) 

 Tese de Doutorado apresentada ao Programa de pós-graduação em 
Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa/PR: “As Alterações no Programa de Reabilitação Profissional do 
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS): Garantia ou supressão de 
Direito” Flavia Xavier de Carvalho e Silvana Souza Netto 
Mandalozzo. (Foto à direita) 
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- Leitura, discussão e homologação em Plenária geral das propostas dos Estados 

trabalhadas nos grupos do dia anterior, compondo o plano de lutas do Serviço de 
Reabilitação Profissional em nível nacional. Organização: Camilla Muniz Pereira, Marcília 
Delgado e Tatiane Martins 

 

  
 
Obs.: foi deliberado em Plenária Geral que os Estados continuem se mobilizando para 

organização dos Trabalhadores da Reabilitação Profissional e indiquem, por meio de seus 
sindicatos, os representantes na Comissão Nacional dos Trabalhadores (as) da Reabilitação 
Profissional do INSS.  

 
Veja aqui mais fotos do evento realizado nos dias 20 e 21 de outubro. 

      
 

 

https://www.flickr.com/photos/127907166@N02/sets/72157696891477380


 
 

 8 
SDS - Ed. Venâncio V - Loja 28 - Térreo - CEP: 70393-904 - Brasília-DF - Telefone: 61 - 3226.7214 

Fax: 61 - 3226.7285 e 3321.1160 - E-mail: fenasps@fenasps.org.br 

P
ág

in
a8

 

DELIBERAÇÕES APROVADAS NA PLENÁRIA GERAL EM DEFESA DO 
SERVIÇO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

 
1. Solicitar investimento e melhores condições de trabalho, tendo conhecimento de 

previsão orçamentária para o serviço de Reabilitação Profissional (RP); 
2. Propor a realização de um levantamento Nacional sobre o Adoecimento dos 

profissionais da RP e retorno dos exames periódicos para todos os trabalhadores do 
INSS;  

3. Realização de Concurso Público “urgente” para servidores analistas com formação 
afins e técnicos do Seguro Social para atuar como equipe no serviço de RP; 

4. Defesa, manutenção e ampliação do quadro de trabalhadores do serviço de RP no 
CIAD no Rio de Janeiro; 

5. Garantir institucionalmente que o Assessor Técnico realize atividades de sua 
competência; 

6. Recomposição das equipes de gestão da DGARP e CREABP, Superintendências 
Regionais e alteração no manual técnico da perícia médica, que determina a ocupação 
exclusiva por perito médico em função de chefia;  

7. A Comissão Nacional de Reabilitação Profissional deve compor em seu plano de 
trabalho a realização de atualização anual com apoio de todos os Profissionais de 
Referência do mapeamento dos profissionais alocados nos serviços de Reabilitação 
Profissional no Brasil; 

8. Fortalecimento e articulação do SIASS no INSS com efetividade do funcionamento do 
SQVT nas Gerências e APS; 

9. Política permanente de vigilância contra o assédio moral; 
10.  Respeito e garantia de autonomia técnica para os trabalhadores da Reabilitação 

Profissional na realização de suas atividades; 
11.  Em defesa da Previdência Social pública, patrimônio dos trabalhadores brasileiros;  
12.  Cobrar supervisão técnica com acompanhamento para a operacionalização do 

trabalho da RP dentro das APS;  
13.  Que a Comissão nacional de RP busque mobilizar junto aos sindicatos de base nos 

Estados, a indicação de pelo menos um nome com suplente a fim de garantir uma 
ampla representatividade; 

14.  Cobrar do INSS capacitação presencial continuada e permanente de todos os 
espaços sócio-ocupacionais no âmbito do instituto (PEP, SS, RP, SIASS, SQVT);  

15.  Cobrar do INSS capacitações permanentes, continuadas e presenciais sobre a CIF e 
demais pautas pertinentes para servidores que atuam no serviço de Reabilitação 
Profissional (Peritos, PR e Técnicos);  

16.  Deliberar sobre a organização de encontros e/ou seminários estaduais anualmente e 
cada dois anos realizar um Seminário Nacional com apoio da FENASPS e Sindicatos 
Estaduais e Conselhos de Classe;  

17.  Realizar campanha de divulgação aos colegas nas APS para informar sobre os 
serviços previdenciários (RP e SS); 

18.  Realizar articulação entre as comissões nacionais do Serviço Social (SS) e 
Reabilitação Profissional (RP), a fim de discutir e alinhar a proposição de ações 
conjuntas na área de saúde do trabalhador e em defesa dos serviços previdenciários; 
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19.  Realizar o debate na base da categoria sobre a possibilidade de reorganização e 
unificação da gestão dos serviços previdenciários (SS e RP) em conjunto com as 
Comissões da FENASPS (SS e RP) objetivando autonomia dos profissionais, 
fortalecimento dos serviços e direito dos trabalhadores; 

20.  Fomentar o debate sobre os parâmetros de atuação do assistente social na Política 
Previdenciária com o Conjunto CFESS/CRESS;  

21.  Formação de um Grupo de Trabalho na base com o objetivo de agregar junto aos 
membros da Comissão Nacional da RP já existentes e retomar as discussões por meio 
de reuniões, encontros, seminários atividades de resistência com pautas específicas 
do Serviço de Reabilitação Profissional; 

22.  Defender a prestação efetiva de implementos e instrumentos profissionais, compra de 
cursos e concessão de Prótese e Órtese, assegurando a previsão orçamentária, ao 
trabalhador do RGPS e aos servidores federais; 

23.  Propor acordos de cooperação técnica regionalizados para realizar a contratação de 
cursos profissionalizantes a serem ofertados aos segurados em processo de RP; 

24.  Posição contrária à tentativa, por parte da Gestão do MDS/INSS, de terceirização do 
Serviço de Reabilitação Profissional através de ACTs e a defesa do Serviço de 
Reabilitação Profissional como atividade privativa do Estado, executada pelo INSS; 

25.  Contra a hierarquização de poder na tomada de decisões e/ou orientações técnicas 
que distanciam e burocratizam significativamente o fluxo de trabalho dos Profissionais 
de Referência, sendo evidente que a DIRSAT conduz sua gestão de forma unilateral;  

26.  Denunciar a precarização do trabalho e atendimento às demandas da RP em espaços 
intersetoriais (Justiça, Conselhos de direitos e por segmentos, Conselhos de 
Categorias Profissionais, CEREST, CIST, sindicatos, Ministério do Trabalho [MTb], 
Ministério Público, audiências públicas, reunião em câmaras de vereadores, 
deputados, senadores, entre outros); 

27.  Defender articulação intersetorial e intrainstitucional no âmbito do INSS com o sistema 
de garantia de direitos e MTb para buscar maior efetividade das ações realizadas na 
reabilitação profissional junto à rede de Seguridade Social ampliada;  

28.  Discutir com os conselhos de direitos de saúde e Pessoas com Deficiência visando o 
fortalecimento das políticas do SUS e da atenção à Saúde do Trabalhador de maneira 
intersetorial (Saúde, Previdência e Assistência Social), lutando pela garantia do 
acesso a direitos assegurados na Lei Brasileira de Inclusão (LBI); 

29.  Articular continuamente junto com os Conselhos e Associações Profissionais 
(CFESS, COFFITO, CFP e outros) a defesa e construção das especificidades e 
atuação multiprofissional na RP; 

30.  Em defesa de uma equipe Multiprofissional (Perito Médico exclusivo, 3 PR de 
formações diversas e 1 Técnico do Seguro Social) nas agências com a recomposição 
de equipe multidisciplinar, a ser discutida com a categoria, por meio de concurso 
público; 

31.  Revogação do Despacho Decisório nº 3/DIRSAT/INSS, de 21 de setembro de 2016, 
que extingue a equipe multidisciplinar para avaliação dos Benefícios de Longa 
Duração; 

32.  Implantação imediata do memorando circular conjunto nº 18/DIRSAT/DIRBEN – 
sobre o sistema SIBE RP – com a visão de modelo de avaliação conjunta, com 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
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capacitação presencial para os servidores que compõem a Saúde do Trabalhador, e 
garantindo a construção com a participação dos trabalhadores; 

33.  Revogação do Despacho Decisório nº 45/DIRSAT/INSS, de 7 de novembro de 2016. 
Com esse despacho, revogou-se a possibilidade da prescrição pelos fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais que são legalmente habilitados para prescrever Órteses, 
Próteses e Meios Auxiliares e Locomoção e outras Tecnologia Assistivas no âmbito 
do INSS, conforme normativos para o programa de Reabilitação; 

34.  Revogação do Memorando nº 13 da DIRSAT/INSS, de 26 de outubro de 2017, o qual 
orienta o fluxo de autorização (arbitrária) na participação de servidores em eventos 
e/ou atividades externas, reduzindo internamente as atribuições e competências dos 
Profissionais de Referência na execução de seu trabalho cotidiano; 

35.  Discussão conjunta (Gestão/ERPAPS) sobre a garantia na continuidade de 
atendimento presencial e com qualidade aos segurados e no serviço de RP 
considerando o INSS Digital/Teletrabalho; 

36.  Revogar o Memorando Circular Conjunto nº 13, de 18 de maio de 2018, e discutir 
com a categoria sobre os tempos de atendimento, priorizando atendimento qualitativo; 

37.  Discutir com a categoria para que as formulações de normativas respaldem o agir 
profissional;  

38.  Lutar pela construção coletiva de um novo documento pelos profissionais que atuam 
na área e que o mesmo vá para consulta pública e posterior revogação do atual 
manual, indo ao encontro do referencial teórico já elaborado no Manual de 2016, 
apontando a Saúde do Trabalhador com destaque das atribuições de cada profissão 
e a dimensão técnica operacional baseada na CIF; 

39.  Limite do número de segurados em acompanhamento por profissional de referência, 
com limite máximo de casos para o profissional exclusivo e discutir com a base; 

40.  Adequação do Sistema de Agendamento (SAG) em conformidade com as 
necessidades dos serviços, discutindo com a categoria; 

41.  Revogação do Memorando Circular nº 25 DGP/INSS, de 1° de setembro de 2017, 
referente às categorias profissionais de saúde e reconhecimento da Resolução nº 
287/1998 do Conselho Nacional de Saúde (CNS);  

42.  Alteração do Regimento Interno do INSS, revogando os itens que estabelecem que 
as funções hierarquicamente vinculadas à DIRSAT, principalmente na Direção 
Central, sejam ocupadas exclusivamente por profissionais Peritos Médicos; 

43.  Garantir ampla acessibilidade às PCDs, articulando com a Gestão do INSS a 
realização de levantamento nacional por APS para readequação imediata das 
mesmas, em consonância a LBI;  

44.  Manter posicionamento contrário à terceirização dos serviços previdenciários! Que o 
Estado mantenha a primazia deste atendimento conforme previsto nos documentos 
legais; 

45.  Articular apoio na representatividade, organização e logística através dos sindicatos 
Estaduais com apoio da Fenasps, Conselhos representativos por categoria 
profissional, entre outros espaços coletivos em cada Estado, para fortalecimento e 
retomada dos trabalhadores a partir de uma agenda de atividades de resistência da 
Comissão Nacional de RP; 

46.  Exigir o cumprimento do Decreto 8.725, de 27 de abril de 2016, por meio do qual é 
instituída a rede Intersetorial de Reabilitação Integral, que visa a integração e 

http://conselho.saude.gov.br/docs/reso287.doc
http://conselho.saude.gov.br/docs/reso287.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8725.htm
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articulação entre serviços e ações das políticas de Saúde, Previdência, Trabalho, 
Assistência Social, Educação, entre outros; 

47.  Recompor, fortalecer e ampliar a Comissão Nacional de Reabilitação Profissional, 
com representatividade de forma multiprofissional, realizando, com apoio de todos os 
Profissionais de Referência, o mapeamento dos profissionais alocados nos serviços 
de Reabilitação Profissional no Brasil;  

48.  Estabelecer parcerias, com a possibilidade de solicitação de consultoria junto às 
universidades e técnicos especializados para avaliar o trabalho do PR, para levantar 
dados sobre tempo adequado de atendimento, ideal de segurados por servidor 
visando o fortalecimento do Serviço de Reabilitação Profissional; 

49.  Estabelecer pelo menos um índice de Gestão para o Serviço de RP. 
 

Comissão Organizadora do evento. 
 

 
Brasília, 29 de outubro de 2018 

 

Plantão da Diretoria Colegiada da FENASPS 


