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RESUMO
Este artigo apresenta o sistema de informação em saúde
do trabalhador denominado Fiel Saúde. O software foi
desenvolvido com tecnologia de software livre pelo Sindi-
cato dos Bancários de Porto Alegre com o apoio do Minis-
tério da Saúde e da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS). Apesar de ainda estar em desenvolvimento,
o sistema já possui algumas funcionalidades em uso, que
transformaram e potencializaram novas formas da ação
sindical na defesa dos trabalhadores.
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ABSTRACT
This paper presents the worker’s health information sys-
tem called “Fiel Saúde”. The software was developed
with free software technology by the Bank Workers La-
bor Union of Porto Alegre, with the support of the Minis-
try of Health and the Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS). Although it is still under develop-
ment, the system does already have some functions in
use, which have transformed and potentialized new forms
of labor union action, in defense of the workers.
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INTRODUÇÃO

O Fiel Saúde é um sistema de informação em
Saúde do Trabalhador, desenvolvido num convênio
entre o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e
a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFR-
GS), com o apoio do Ministério da Saúde.

A Apoena Software Livre foi empresa respon-
sável pelo desenvolvimento na fase inicial do softwa-
re, onde foi criada a base de dados, os parâmetros,
bem como as funcionalidades iniciais, como cadas-
tro de bancos, agências, municípios, registro e
emissões de Comunicações de Acidentes de Tra-
balho (CAT’s), além de registrar os dados dos tra-
balhadores e seus respectivos atendimentos, cri-
ando assim um histórico, contendo informações para
acompanhar e orientar cada indivíduo.

Diferentemente dos processos tradicionais
de desenvolvimento, este processo de constru-
ção do software apresenta como principal carac-
terística o envolvimento de vários atores sociais,
como trabalhadores do próprio sindicato, sindica-
listas, colaboradores e apoiadores do projeto, sen-
do possível integrar o Fiel Saúde à experiência e
conhecimento da luta histórica da categoria por
saúde e condições de trabalho dignas para todos.

Este artigo apresenta uma ferramenta capaz
de revolucionar a ação sindical, gerando dados e
informações necessárias para a defesa da dignida-

de dos trabalhadores. Apesar de ainda estar em
desenvolvimento, o software já possui funcionali-
dades que estão sendo utilizadas pelo Sindicato
dos Bancários de Porto Alegre. Nas seções se-
guintes, será possível conhecer um pouco mais
do Fiel Saúde, funcionalidades, telas e dinâmica
de funcionamento do sistema de vigilância adota-
do pelo Sindicato, onde é a peça chave desta en-
grenagem. Em seguida, serão apresentados os
novos dispositivos que já estão em desenvolvimen-
to e brevemente serão incorporadas ao progra-
ma. Por fim, uma abordagem estratégica do Fiel
inserido na luta sindical.

A NECESSIDADE DE NOVOS INS-
TRUMENTOS DE AÇÃO

Fazendo uma breve abordagem do cenário
bancário, pode-se observar que os Bancos, a cada
dia criam novos produtos e serviços que são con-
sumidos em todo o mundo. As grandes fusões des-
tas corporações nas duas últimas décadas, aumen-
tou a competitividade e a busca, quase que para-
nóica, pelo aumento dos lucros e sua participação
no mercado global. Segundo Jinkings, Seligmann-
Silva (apud CAMPELLO, 2004, p. 18) neste con-
texto os bancos incorporam mudanças tecnológi-
cas em grande escala, programas de “qualidade
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total”, “remuneração variável”, terceirizações e
subcontratações, todos estes convergindo para a
intensificação do trabalho e o aumento desen-
freado da produtividade. A mesma autora é en-
fática ao afirmar que “o conjunto destes fatores
determina altos níveis de desemprego e a con-
comitante precarização do emprego”.

Para Marx e Engels (1979) esta condição
de transformar incessantemente os instrumen-
tos de produção e, por conseqüência, as rela-
ções de produção é essencial para a manuten-
ção do capital, pois dessa forma consegue tam-
bém alterar todas as relações sociais, ou seja,
controlar a sociedade como um todo.

Isto é perceptível e real, pois o medo do
desemprego e suas conseqüências na vida do
trabalhador, fazem com que ele se submeta a
alta carga de trabalho, às cobranças abusivas para
cumprir e alcançar as metas, disciplinas inflexí-
veis, jornadas desgastantes, comprometendo
assim a saúde física e mental dos bancários.

É diante deste cenário, que está colocado o
desafio do Movimento Sindical, de estar sempre
à frente do capital e revolucionar constantemente
seus instrumentos de ação, ou seja, substituir as
velhas formas de luta por outras novas.

Compreender o processo onde o trabalha-
dor está inserido é fundamental e importante,
no entanto, se não existirem ferramentas que
auxiliem e contrapõem a fictícia qualidade de
vida que o bancário está inserido, enfraquece a
luta para garantir a dignidade e os direitos dos
trabalhadores de qualquer categoria.

Ciente deste desafio, o Sindicato dos Ban-
cários de Porto Alegre, propõe e desenvolve o
Fiel Saúde, um sistema de informação em Saú-
de do Trabalhador, que está inovando a capaci-
dade da ação sindical.

Uma das premissas do sistema é a capaci-
dade de gerar informações coletivas a partir de
dados individuais, gerando conhecimento neces-

sário para orientar e sustentar as ações dos tra-
balhadores e sindicalistas.

Dessa forma, a tecnologia está a serviço dos
trabalhadores, igualando-se à visão de Jinkings
(apud CAMPELLO, 2004, p. 19) que fundamenta
que o desenvolvimento tecnológico deve servir
ao homem, ampliando seu “tempo livre” e forta-
lecendo o desenvolvimento das ciências huma-
nas. E é dentro desta perspectiva, que o Fiel Saú-
de contrapõe a ordem atual, onde a tecnologia
passa a ser utilizada como ferramenta de defesa
dos trabalhadores ao invés de adoecê-los.

O FIEL SAÚDE

Mais importante que disponibilizar informa-
ções de forma segura e organizada em Banco de
Dados é disponibilizá-las a quem de fato as ne-
cessita (ZAVALIK; LACERDA,  2000). Por este
motivo, a Web veio auxiliar a cooperação tanto
de tarefas quanto de funcionalidade, independen-
te de plataforma e distância.

O Fiel Saúde foi totalmente desenvolvido com
tecnologia de software livre (GNU Project, 2006),
dentro do paradigma da orientação a objetos e de
padrões de projeto (LARMAN, 2000; GAMMA;
HELM; JOHNSON; VLISSIDES, 2000), realizando
operações através da Web (LACERDA; ZAVALIK,
2001). A grande disponibilidade de ferramentas para
desenvolvimento de softwares livres confiáveis e efi-
cientes, aliada à própria estrutura da Web permi-
tiu o desenvolvimento do Fiel Saúde, com ferra-
mentas de baixo custo e excelente qualidade, vol-
tadas para os problemas específicos.

Para desenvolvimento do Fiel Saúde, foi uti-
lizado o sistema operacional Linux, com Servidor
Web Apache1 , linguagens HTML, Javascript e
PHP2 , com os dados sendo armazenados no Sis-
tema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)
PostgreSQL3 .

1 Mais informações em http://www.apache.org.
2 Mais informações em http://www.php.net.
3 Mais informações em http://www.postgresql.org.
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Para ilustrar melhor a arquitetura do Fiel
Saúde, tem-se a figura 1. Nela, pode-se obser-
var a definição das camadas cliente, representa-
da por um navegador de Internet, o servidor,
com a responsabilidade de hospedar o sistema
e suas tecnologias e, por fim, o SGBD que ar-
mazenará as informações.

A Unified Modeling Language (UML) (LAR-
MAN, 2000) foi utilizada como linguagem de
modelagem para desenvolvimento do Fiel Saú-
de. Pelas características da aplicação e do ambi-
ente, optou-se pela estruturação da aplicação
em camadas, permitindo maior escalabilidade e
independência entre suas funcionalidades.

Na camada de apresentação, o uso de Cas-
cade Stylesheets (CSS) possibilitou isolar aspec-

4 Framework: Solução pré-existente de software, utilizada para determinado propósito, como persistência, interface com usuário, entre outros.
5 MVC: Padrão amplamente utilizado para desenvolvimento software, facilitando a divisão das camadas e responsabilidades.

tos de apresentação do conteúdo da aplicação.
A camada de controle de sessões foi estrutura-
da para centralizar todas as requisições Web,
facilitando a manutenção. Isto foi possível pelo
fato de se utilizar o padrão de projeto Control-
ler/Façade (GAMMA; HELM; JOHNSON; VLIS-
SIDES, 2000), permitindo criar uma interface
em nível mais alto, sendo utilizada pelos subsis-
temas.

A camada do negócio possui as bibliotecas
de classes utilizadas para desenvolvimento do Fiel
Saúde. Finalmente, para comunicação com o
SGBD, utilizou-se um framework4 , que permite
isolar a camada de persistência da aplicação. Desta
forma, a aplicação é caracterizada pelo padrão
MVC5 (Model-View-Controller), com utilização de
wrappers para comunicação com o SGBD.

Figura 1- Arquitetura do Sistema FIEL Saúde
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Na figura 3, tem-se a apresentação do Menu Principal

do Fiel Saúde.

Figura 3- Tela do Menu Principal

Figura 2- Divisão das Camadas do Sistema

FUNCIONALIDADES

O Menu Principal é onde estão todas as fun-
cionalidades do Fiel Saúde. O acesso ao sistema é
dividido em três níveis de perfis de usuários, des-
critos a seguir:

a) Administração do Sistema: é responsável
pela gestão do software, pela inclusão e exclusão

de usuários, bem como seus níveis de acesso;
b) Supervisão do Sistema: é responsável pela

inclusão, exclusão e alteração de dados cadastrais
dos bancos, agências bancárias, departamentos,
municípios, cadastro do Código Brasileiro de Ocu-
pações (CBO), e demais elementos da base de
dados;

c) Operação do Sistema: é responsável pela
inclusão, exclusão e manutenção dos dados do

trabalhador. Também faz os registros e
emissões das Comunicações de Aciden-
te de Trabalho (CAT’s).

O Cadastro dos Trabalhadores (fi-
gura 4) foi desenvolvido com a preocu-
pação de ser o mais completo possível, e
ao mesmo tempo, o mais simples, ou
seja, somente os dados necessários para
a emissão de uma CAT ou de registro de
atendimento.

Neste cadastro também é possível
inserir a matrícula sindical do trabalha-
dor, dessa forma, o software poderá re-
lacionar-se com outros sistemas de ma-
neira precisa e confiável.

Outra facilidade é a inclusão do en-
dereço eletrônico do bancário, que agili-
zará a comunicação entre o Sindicato e o
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trabalhador.
As figuras 5 e 6 são apresentadas as telas de

registro de fichas de atendimento dos trabalhado-
res, bem o registro de históricos de atendimentos.
Este histórico é de fundamental importância, pos-
sibilitando um maior acompanhamento do Sindica-
to no relacionamento com o bancário

O registro e emissões das Comunicações de
Acidentes de Trabalho - CAT‘s são realizadas pe-
los seguintes módulos:

a) Emitente: onde são inseridos os dados do emis-
sor da CAT;

b) Acidentado: onde são inseridos os dados do

Figura 4- Tela de Cadastro de Trabalhador

Figura 5- Tela da Ficha de Atendimento

Figura 6- Tela de Histórico de Atendimentos

trabalhador acidentado;
c) Acidente: onde são inseridos os dados do aci-

dente, como horário, local, testemunhas;
d) Atestado Médico: onde são inseridos os dados

como descrição e natureza da lesão, diagnós-
tico médico e Classificação Internacional de
Doenças (CID-10);

e) INSS: é preenchido pelo Instituto de Seguri-
dade. Nele são inseridos dados como código
da unidade do INSS, número do acidente e a
classificação da lesão.

A figura 7 apresenta a tela de CATs, com
abas permitindo a navegação do usuário dentro
dos módulos.

Nas figuras 8 e 9 são apresentadas, respecti-
vamente, as impressões de Ficha de Atendimen-
to e de Comunicação de Acidente de Trabalho –

Figura 7- Tela de Registro de CAT
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CAT em formato PDF.

COMO FUNCIONA O SISTEMA DE
VIGILÂNCIA?

O Fiel Saúde é integrante do Projeto Opera-
ção de Olho na Saúde, assim ele está incorporado
a uma dinâmica de funcionamento que inicia com
o armazenamento de dados, gerando informações
que serão socializadas através dos Grupos de Ban-
cos.

A origem dos dados inseridos no sistema obe-
dece a quatro critérios:
a) Ações de Vigilância: denúncias, inspeções e lau-

dos;
b) Consulta de Trabalhadores: pesquisas, grupos

de banco;
c) Dados da Empresa: Programas de Prevenção de

Riscos Ambientais (PPRA’s) e Programas de Con-
trole Médico em Saúde Ocupacional (PCMSO);

d) Eventos de Saúde: Comunicações de Aciden-
tes de Trabalho (CAT’S) e Atendimentos de
Saúde no Sindicato.

É importante ressaltar que o sistema possui
uma visão estratégica de atuação. A lógica da in-
serção destes dados, ira proporcionar maior po-
der de ação dos trabalhadores junto às empresas,
e até mesmo no judiciário.

Diante do contexto que cada categoria está
inserida, o domínio da informação é peça chave
para multiplicar o conhecimento junto aos traba-
lhadores e a sociedade. O que abre uma nova
perspectiva, a de transformação social.

O Grupo de Bancos (GB) é fundamental nes-
te processo, onde cada trabalhador é estimulado
a ser um vigilante em saúde, buscando prevenir
doenças e acidentes de trabalho, diminuindo e
eliminando riscos e agravos a sua saúde e demais
indivíduos. Além disso, o Grupo de Bancos busca
validar de forma consensual o Relatório com as
informações sobre cada empresa e agência, de-
sencadeando o processo de intervenção.

ORGANOGRAMA DO PROJETO
“OPERAÇÃO DE OLHO NA SAÚDE”

Figura 8- Tela de Impressão de Ficha de Atendimento

Figura 9- Tela de Impressão da CAT



156   |  Claudimir Zavalik , Guilherme Silva de Lacerda, Moisés Lima Matos

Boletim da Saúde | Porto Alegre | Volume 20 | Número 1| Jan./Jun.2006

O FIEL COMO FERRAMENTA DE LUTA
E DEFESA DOS TRABALHADORES

Como citado anteriormente o Fiel Saúde ain-
da está em desenvolvimento, mas já possui al-
guns módulos sendo utilizados pelo Sindicato dos
Bancários. Os principais são: Banco de Dados de
Trabalhadores, Ficha de Atendimento e Comuni-
cações de Acidentes de Trabalho (CAT’s). Até o
final de 2006 outras funcionalidades estarão sen-
do incorporadas ao sistema como: denúncias,
acompanhamentos de processos judiciais e inclu-
são de dados do Programa de Prevenção de Ris-
cos Ambientais (PPRA) e do Programa de Con-
trole Médico em Saúde Ocupacional (PCMSO).

Após concluído, o sistema estará a disposi-
ção de outros Sindicatos e entidades de trabalha-
dores sob licença Creative Commons, ou seja, as
instituições sindicais poderão baixar da Internet,
instalar, utilizar e distribuir. Por tratar-se de um
software livre será possível também modificá-lo
conforme as características de cada categoria.

O importante é que os sindicatos trabalhem
de forma unificada, trocando informações e co-
nhecimento, relacionando e comparando dados
do sistema, e por fim, realizando análises, estu-
dos e ações conjuntas. Dessa forma, trabalhando
unidos em um grande Fórum Sindical de Saúde
do Trabalhador, será possível enfrentar o capital
com mais força e consistência.

É fato, o adoecimento do trabalhador não é
um algo isolado, possui causas e fatores organiza-
cionais que contribuem para isso. Assim, não im-
porta se os trabalhadores são de cidades e em-
presas diferentes, todos estão inseridos no mes-
mo contexto, sofrem as mesmas pressões, adoe-
cem das mesmas doenças, ou seja, “estão todos
no mesmo barco”. Daí vem à importância de po-
pularizar e difundir este sistema, e conseqüente-
mente de maneira organizada, unir esforços, pois
é somente dessa maneira que os trabalhadores
poderão transformar sua realidade e a de todos.

Marx cita no Manifesto Comunista a seguin-
te frase: “Proletários de todo o mundo uni-vos”,
sem sombras de dúvidas, fazendo uma atualiza-
ção dos tempos, cenários e dos trabalhadores atu-
ais, Marx diria se estivesse vivo hoje: Fiéis de todo
o mundo uni-vos (MARX; ENGELS, 1979).

CONCLUSÃO

Melhor do que falar do Fiel Saúde como um
sistema de informação inovador e eficiente, é ouvir
os usuários do software. Dessa forma, foi realizada
uma entrevista com uma trabalhadora do Departa-
mento de Saúde do Sindicato dos Bancários de Por-
to Alegre, que desde 2005 utiliza o Fiel Saúde e
relata a sua experiência com esta ferramenta.

Ao ser questionada sobre como era seu tra-
balho antes do Fiel Saúde, a trabalhadora é enfá-
tica ao relatar que seu trabalho era “burocrático”
e o atendimento ao bancário era lento:

[...] tinha que preencher manualmente as Fichas
de Atendimento, o programa do INSS para im-
pressão das CAT’s era muito rudimentar. Além
disso, eu perdia muito tempo para arquivar as
fichas de cada bancário... era papel que não acaba-
va mais (Depoimento verbal).

Quando perguntada, sobre o impacto do Sis-
tema no Departamento de Saúde da entidade, a
trabalhadora é taxativa, mencionando vários be-
nefícios que o software trouxe:

Foi muito bom, o sistema agilizou o atendimento
ao bancário. Hoje não preciso mais ficar procu-
rando pasta, ficha de atendimento ou CAT, o sis-
tema me fornece esse tipo de informação. Eu
atualizo o banco de dados do trabalhador a cada
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atendimento que realizo. Agora o nosso arquivo é
virtual e bem mais fácil, seguro e nada de
papel...risos... (Depoimento verbal).

Apesar de ser uma entrevista breve e curta,
a entrevistada foi bastante objetiva em suas colo-
cações. Reafirmando os aspectos positivos do sis-
tema na sua rotina de trabalho.

Antes, se a Diretoria me pedisse para fazer um
relatório sobre quantos atendimentos e quantas
CAT’s eu emiti num mês, ficava horas e horas
procurando ficha de bancário e contando uma por
uma. Hoje não, eu apenas faço uma pesquisa sim-
ples no sistema e já imprimo um relatório com-
pleto (Depoimento verbal).

A diferença entre o antes e o depois do sof-
tware é flagrante. A agilidade e eficiência no aten-
dimento, os dados atualizados sistematicamente,
a precisão das informações solicitadas, “tudo isso
tornou o trabalho menos burocrático e mais or-
ganizado”, finaliza a trabalhadora.

É gratificante ouvir de um usuário Fiel Saúde
a sua satisfação na utilização do software, no en-
tanto, isso não quer dizer que a vitória já está
conquistada, uma batalha foi vencida, mas é ne-
cessário avançar cada vez mais. A inclusão de no-
vas funcionalidades, as melhorias e o constante
aperfeiçoamento do sistema vai torná-lo uma re-
ferência para o movimento sindical, na defesa da
dignidade dos trabalhadores.

Nesta perspectiva, um dos objetivos do Sin-
dicato dos Bancários de Porto Alegre é integrar o
Fiel Saúde a outros sistemas de informações já
existentes e outros que estão sendo desenvolvi-
dos, interagindo as informações dos trabalhado-
res de forma mais eficiente.

Ao refletir sobre mudanças provocadas pelo
Fiel Saúde, num espaço de tempo tão curto, onde
já foi possível inclusive utilizá-lo na realização de
pesquisas para serem incluídas em processos ju-
diciais a favor da categoria bancária, é visualizar
com nitidez o fortalecimento do Sindicato e dos

trabalhadores como um todo.
O desafio de transformação social está den-

tro do sindicalismo em sua essência, e as ferra-
mentas para isto estão surgindo. O Fiel Saúde não
é a tábua da salvação, mas sem dúvida alguma, é
uma poderosa ferramenta para contrapor as in-
justiças e abusos cometidas contra qualquer tra-
balhador, do campo e da cidade, homem ou mu-
lher. É preciso ousar dentro do Sindicalismo, re-
criar novas formas de ação e de luta, correspon-
dendo assim com a natureza dos que sonham e
acreditam que outro mundo é possível, de serem
eternos revolucionários em sua práxis.
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