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Anamaria
Tambellini
A quem a Saúde do Trabalhador
no Brasil deve muito

Falar de Saúde do Trabalhador no Brasil é falar de
Anamaria Testa Tambellini. Paulista de Batatais,
município de São Paulo, também chamada de
cidade dos mais belos jardins, a menina franzina
que tocava piano, fazia balé e andava a cavalo saiu
de lá, aos 16 anos, para mudar a forma de pensar a
relação saúde-trabalho, no Brasil. Médica e
militante política, Ana Tambellini, incorporou em
sua vida acadêmica e politicamente engajada a veia
anarquista de seus avós, imigrantes italianos
pobres, que vieram para Batatais para “fugir da
fome”. Pensadora crítica da medicina e da saúde
coletiva, Ana formou um número incontável de
alunos que hoje ocupam espaços na área da saúde,
ambiental e de ensino, reverenciando-a pelos seus
posicionamentos críticos em defesa da saúde do
trabalhador e do meio ambiente. Participante ativa
da Reforma Sanitária, foi e continua sendo
intransigente na defesa de uma saúde plena,
democrática e participativa. Recentemente
coordenou a Comissão da Verdade da Reforma
Sanitária da Fiocruz, levantando relatos de pessoas
que foram atingidas pela ditadura militar em sua
dignidade e perseguidas, como foi o caso dela
própria. Num evento realizado em 1990, no
CESTEH – Centro de Estudos de Saúde do
Trabalhador e Ecologia Humana, fundado por Ana,
Sergio Arouca assim se referiu a ela: “...
trabalhando sobre a questão da epidemiologia e
acidentes de trânsito na sua tese de doutorado,
quando muitos dos epidemiólogos que...circulavam

por este país diziam que aquilo...era loucura..., a
Ana começou a assentar bases de uma
epidemiologia distinta neste país e conseguiu
também assentar as bases de uma maneira distinta
de ver a questão da saúde dos trabalhadores...” Em
seu 1º aniversário, o Fórum Intersindical de
Formação em Saúde do Trabalhador presta sua
homenagem a essa mulher guerreira que, de certo
modo, é responsável por estarmos aqui,
contribuindo para a construção da política de saúde
do trabalhador no Brasil.
■ *■Os■editoriais do Boletim expressam a opinião da coordenação do Fórum
Intersindical e nem sempre a de todos os participantes. A cada reunião
ordinária, os editoriais são debatidos, suscitando divergências e
provocando reflexões, na perspectiva de uma arena democrática, criativa
e coletiva de encontros de ideias em prol da saúde dos trabalhadores.
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Primeiros
Tempos

Anamaria Testa Tambellini, nasceu em 1941, em plena 2ª
Guerra Mundial, na cidade de Batatais, estado de São Paulo. A
cidade dos mais belos jardins foi alvo da imigração italiana, no
final do século XIX e início do século XX. Ana é neta de
italianos, por parte de mãe (Testa) e pai (Tambellini) e seus
antepassados vinham das cidades italianas de Lucca e de Milão.
Ana nos conta que em sua infância havia uma disputa
ideológica dos italianos na cidade e muitas casas de italianos
eram marcadas pela suástica nazista. Ainda bem menina, foi
interpelada na rua por um homem que a chamou de ‘italianinha
fascista!’. Assustada e marcada pela agressão verbal veemente,

a italianinha tornou-se, anos depois, defensora intransigente
da democracia e militante contra o fascismo e a ditadura. Seus
avôs tiveram uma participação intensa na vida pública de
Batatais. Os Tambellini fundaram o primeiro jornal da cidade
e a primeira Sociedade de Socorro Mútuo em Batatais. Essas
sociedades, no início do século XX, foram o embrião do que
viria a ser, anos depois, as Caixas de Aposentadoria e Pensão
para, finalmente, constituirem-se na Previdência Social de
hoje. Batatais marcou sua vida. A Igreja Matriz do Bom Jesus
da Cana Verde possui várias obras de Candido Portinari que,
numa ocasião, levou Ana, bem menina, para conhecer suas
obras. Embora tenha estudado em escolas públicas, certa vez
estudou num colégio de freiras, mas não deu certo, pois seu
pai foi chamado para ouvir que sua filha era uma “líder do
mal” e que não cabia por ali. Ana estudou piano como
condição para poder estudar balé, seu maior desejo. Amante
da leitura e motivada por alguns livros, aos 15 anos, Ana
resolveu entrar para o Partido Comunista e foi até o chefe
local que lhe explicou que para isso teria que passar por um
período de formação. A pessoa responsável pela formação
dos jovens era o Dr. Brasílio Rodrigues, pai de Nelson
Rodrigues dos Santos - o Nelsão -, que Ana viria a encontrar
anos depois, durante a perseguição política na ditadura,
quando se tornaram amigos.

Igreja Matriz do Bom Jesus da Cana Verde – Batatais-SP

Com este sorriso deve estar
enxergando longe a sua
importância para a saúde no
Brasil...

Com sua inquietude de menina, chegou a fazer
rádio-novela até que seu pai descobrisse. A voz do
rádio prenunciava a voz que viria a ser ouvida muito
tempo depois na construção da saúde do trabalhador
no Brasil. Na década de 1950, toda menina tinha
‘como destino’ ser normalista. Professora primária
era o ideário da classe média para as suas filhas.
Mas o desejo de Ana era a medicina. Para cursar o
científico e se preparar para o vestibular de
medicina, Ana tinha que acumular o curso de
normalista. A sobrecarga de estudos levou sua mãe,
Dona Odette, a interferir junto a seu pai, o advogado
Dr. Jesus Brasílio, para que a menina se dedicasse
somente ao curso preparatório para a medicina.
E assim foi.
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O início
do percurso
“Quem faz medicina tem que lidar
com a vida e não com a morte.”
Anamaria Tambellini – CESTEH - 1987

A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP
(Universidade de São Paulo), em 1961, foi um cenário de
descobertas. A primeira grande descoberta ocorreu
quando uma colega da faculdade, que tinha
dificuldade em dissecar os cadáveres nas aulas de
anatomia, foi forçada por um dos professores a
segurar um cadáver. O professor agarrou sua mão e a
encostou no ser sem vida. A colega saiu chorando do
necrotério e Ana a entendeu perfeitamente: “Quem
faz medicina tem que lidar com a vida e não com a
morte”. Lidar com a vida e defender a vida passou a
ser sua missão na Faculdade de Medicina. Junto com
seu colega de turma, Sérgio Arouca (com quem
casou e teve o filho Pedro, médico como os pais),
desde o início da faculdade fazia política estudantil.
As atividades políticas muito intensas, contudo,
tomavam muito tempo de Ana e ela “escolhia” as
matérias em que iria ser aprovada e as que ia deixar
para depois. Foi quando um de seus professores
ilustres em seu percurso – José da Rocha Carvalheiro
– disse aos dois colegas (Ana e Arouca) que, para
fazerem boa política estudantil, eles tinham que ser
os melhores em todas as matérias. Essa foi uma
segunda descoberta que colocou os dois colegas na
rota da competência acadêmica. Sempre interessada
na epidemiologia e na estatística, sua atuação como
estudante era voltada tanto para a pesquisa de
laboratório quanto para as comunidades que atendia.
Na época havia muita gente de esquerda, o que
colocava o trabalho comunitário como um dos
centros de atenção de estudantes e professores.
Havia também um movimento camponês forte na
região, desarticulado pela ditadura militar a partir de
1964. No ano em que se formou, 1966, o clima no

país era de “caça às bruxas”. Não é preciso
ressaltar que as “bruxas” eram os que defendiam
a democracia e a justiça social no país, nos
tenebrosos tempos da ditadura. Como residente,
Ana participou de uma pesquisa piloto sobre
mortalidade infantil, de alcance internacional,
coordenada pelo Professor José Romero Teruel.
Era o seu ingresso efetivo na pesquisa em
Medicina Preventiva. Ana cursou disciplinas do
mestrado de Sociologia na Unicamp (Universidade
Estadual de Campinas) e logo em seguida fez o seu
doutoramento, também na Unicamp. Mas, em
virtude da perseguição política, foi impedida de
defendê-lo durante algum tempo. Sua tese de
1975, Contribuição à análise epidemiológica
dos acidentes de trânsito, representou, enfim, a
grande descoberta: o das relações trabalhoprodução-ambiente-consumo, tema a que Ana se
dedicaria como pensadora e formuladora e com o
qual viria a esculpir sua trajetória.

Casamento com Sergio Arouca – 1968
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Os novos rumos
da Saúde
Os tempos sombrios da ditadura, com a morte de
Vladimir Herzog, em 1975, e de Manoel Filho, em
1976, começaram a dar mostras de esgotamento.
Novos ares se respiraram no país. Ana sai de
Campinas para o Rio de Janeiro, em 1975, devido
à perseguição política. Em 1976, cria-se o Cebes
[Centro Brasileiro de Estudos de Saúde] e, junto a outras
iniciativas, começa a efervescência de um
movimento pela Reforma Sanitária, no Brasil. Na
época, o espírito de uma esquerda revolucionária
na América Latina impregnava o campo da saúde,
criando um sentimento de uma “medicina social”.
Anamaria já havia demonstrado sua inquietude:
“Eu fazia cursos na graduação de sociologia e
filosofia, porque queria aprender e estava
convencida de que a questão da saúde não se
esgotava dentro da Medicina, no serviço...a saúde
estava muito além.” Inspirada em vários
personagens que vinham pensando uma nova
ordem sanitária para os países latino-americanos,
Ana destaca Juan Cesar Garcia, a quem dedicou
algumas palavras em sua tese de doutorado: “...que
pela sua coragem e disposição crítica incentivounos à procura de novos horizontes científicos.”
Os tempos de repensar a saúde no Brasil foram
concomitantes às mudanças na vida profissional.
Sua vinda para o Rio de Janeiro, primeiro no IMS/
UERJ [Instituto de Medicina Social/Universidade do Estado do Rio de
Janeiro] e depois na Fiocruz consolidaram sua vida
institucional no campo da saúde coletiva. Já no
IMS/UERJ, ainda na década de 1970, oferecia nos
cursos uma disciplina sobre determinação social da
saúde. Desde então, Ana passa a se ocupar cada
vez mais com a relação produção-saúde. O
encontro com Asa Cristina Laurell, sueca
naturalizada mexicana e ilustre pensadora da saúde
do trabalhador, aconteceu nesta época.

“A bandeira do SUS não é uma bandeira dos
sanitaristas. É uma bandeira muito mais ampla.
Não é uma bandeira do setor saúde. Muito pelo
contrário. A proposta que eu entendi é que a
saúde faria parte de um universo maior de
possibilidades e de responsabilidades que diziam
respeito àquelas condições que produzem a
doença e a saúde. Então, ela não estaria fechada
na mão de um setor e, muito menos, numa parte
desse setor – o que lida com a atenção médica.
Essas questões eram primitivas quando se
começava a discuti-las na década de 1970.”
Eram tempos de Reforma Sanitária, de pensar um
novo sistema de saúde para o país. E dentre as
questões de fundo da organização do novo sistema
que começavam a ser traçadas: universalidade,
equidade, integralidade, descentralização, controle
social e a mudança para um modelo preventivista.
Nesse contexto de muitas formulações, Ana era
uma das principais porta-vozes da saúde do
trabalhador enquanto uma questão a ser
considerada no campo da saúde pública. Na época
do movimento sanitário, as pessoas ainda se
referiam à saúde do trabalhador como saúde
ocupacional. Em 1983 foi realizado um encontro
histórico, em Campos do Jordão, promovido pela
Abrasco [Associação Brasileira de Saúde Coletiva], com o
objetivo de pensar a saúde do trabalhador no
campo da saúde.

Anamaria Tambellini ao centro, Campos do Jordão, 1983. Na foto:
Sergio Koifman, João, Temporão, Sheila Lima e Szklo

Anamaria Tambellini e Asa Cristina Laurell, 2ª e 3ª à esquerda, em
1987, na Colômbia. Na foto: Mario Testa, Everardo Nunes, Sebastião
Loureiro, Marcília Medrado Faria, entre outros amigos.
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Saúde do
Trabalhador
Anamaria Tambellini à esquerda, em 1990, inauguração do prédio do Cesteh.

“No campo da saúde do
trabalhador, a técnica dos
profissionais de saúde deve estar
a serviço dos trabalhadores.”

Na foto Marcelo Alencar (Prefeito RJ), Alceni Guerra (Ministro da Saúde) e Luiz
Fernando Ferreira (Professor da ENSP)

Com a consolidação do Movimento Sanitário,
no início da década de 1980, na medida em que
muitos dos seus militantes e pensadores foram
ocupando posições estratégicas em instituições
que auxiliariam na construção do SUS, Ana
assume sua bandeira de luta pela saúde do
trabalhador. Em 1985, já como professora
titular da Fiocruz, criou o CESTEH. Com um
financiamento da FINEP [Financiadora de Estudos e
Projetos] e apoio de vários companheiros ilustres Luiz Augusto Cassanha Galvão (Guto), Hésio
Cordeiro, José Gomes Temporão e, entre
outros, Sergio Arouca - a saúde do trabalhador
começa a ganhar uma institucionalidade até
certo ponto inédita. É bem verdade que, em
vários locais, a saúde do trabalhador vinha se
desenvolvendo, no sentido de se vincular mais
organicamente ao campo da saúde pública e da
saúde coletiva. Programas de Saúde do
Trabalhador vinculados a secretarias de saúde e
a universidades públicas começavam a surgir
no Brasil. Mas, o fato de se ter um centro
nacional, vinculado ao Ministério da Saúde,
antes mesmo do SUS existir de fato,
vislumbrava tempos novos para o campo. Já
em 1986, no CESTEH, foi criado o primeiro
curso de especialização em saúde do
trabalhador no Brasil, sob a coordenação de
Anamaria Tambellini. Pelo curso, que existe
até hoje, passaram centenas de alunos, muitos
dos quais militam hoje na RENAST [Rede Nacional
de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador] e em inúmeras
instituições de ensino, pesquisa e serviços.

Em 1986, Anamaria coordenou a 1ª Conferência
Nacional de Saúde dos Trabalhadores,
considerada um marco decisivo para a inclusão
do campo da ST no Sistema Único de Saúde.
No folder, à esquerda
observa-se o logotipo
da 8ª Conferência
Nacional de Saúde,
considerada como o
evento fundamental
que enunciou a
doutrina e organização
do SUS. Seu relatório
final foi um parâmetro
para a Comissão de
Saúde na Assembleia
Nacional Constituinte,
no biênio 1986/87.

Quando o relatório da 8ª CNS (março de 1986)
recomendou que fosse realizada uma conferência
de ST, no mesmo ano (dezembro), sinalizava
para a importância do campo da ST no SUS.
Ana, Asa Cristina
e Jaime Breilh,
em 1992, em
Congresso de
Epidemiologia
(Belo Horizonte)
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O Pensamento
&

As Palavras
Uma Política Nacional de Saúde que
quer ser eficiente e eficaz deve partir de
uma concepção ampla da questão saúde
que permita o redimensionamento das
políticas e ações específicas nos
diferentes âmbitos do poder em
que se fizer necessário.

Anamaria Tambellini – apresentação na Fiocruz – 1993
Na foto: Carlos Morel, Mario Hamilton, Nara Azevedo

Política Nacional de Saúde dos
Trabalhadores é a expressão do poder dos
trabalhadores de ter saúde e tomar em
suas mãos o controle de suas próprias
vidas, saúde e trabalho.

O campo de relação Produção/Saúde, fundado em suas determinações sociais e
biológicas, estreitamente articuladas, criam situações específicas de risco: 1º) à saúde
dos trabalhadores em seu período de atividade laborativa; 2º) à população residente
no âmbito da transformação ambiental determinada por estes mesmos processos; 3º)
àquelas populações consumidoras das mercadorias produzidas nos processos.
Saúde dos Trabalhadores,
Saúde Ambiental e Saúde do
Consumidor são três campos de
preocupações e práticas que
requerem competência técnica
específica e métodos e técnicas
apropriadas para seu
desenvolvimento. E devem ser
tomadas como partes
integrantes e indissociáveis do
processo Produção-Saúde.

A colocação de um quadro teórico no interior de um
trabalho epidemiológico, além de clarificar o
significado e alcance do tema proposto, permite uma
revitalização da própria disciplina e um alargamento
das suas fronteiras, além dos limites da própria
metodologia. Ainda mais, deixa entreaberta a
possibilidade de outras soluções, que um referencial
implícito e único, por desconhecimento, torna
impossíveis ou não percebidas.

Fontes
Tambellini, AT, 1975. Contribuição à Análise Epidemiológica dos Acidentes de Trânsito. Tese
[Doutoramento]. Unicamp [mimeografado].
Tambellini, AT, 1986. Em direção a uma Política Nacional de Saúde dos Trabalhadores. Brasília:
Ministério da Saúde/1ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador [mimeografado].
Tambellini, AT, 1988. Avanços na formulação de uma Política Nacional de Saúde no Brasil: As
atividades subordinadas à área das relações produção e saúde. Texto originalmente apresentado à I
Conferência Nacional de Saúde dos Trabalhadores (Brasília - 1986). Rio de Janeiro:
Cesteh/Ensp/Fiocruz [mimeografado].
Brasil, 2006. A construção do SUS. Histórias da Reforma Sanitária e do Processo Participativo.
Disponível em: file:///C:/Users/usuario/Downloads/Hist%C3%B3ria_da_reforma_sanit%C3%A1ria_brasileira%20(7).pdf

A relação Capital/Trabalho condiciona um
perfil de morbi-mortalidade, segundo as
diferentes classes sociais e suas frações,
que se modifica e evolui de acordo com a
dinâmica das relações sociais.
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Ela por Ela
“Na primeira pesquisa sobre mortalidade infantil que participei,
ainda, como estudante, aprendi muito. Além de analisar as
informações sobre os óbitos e os serviços de saúde, eu ia na casa
das pessoas, conversar com as famílias e conhecer as condições
de habitação, de vida...foi um grande aprendizado. Eu tinha
muitos amigos socialistas, comunistas que não sabiam como
‘era a coisa’. A medicina me colocou na realidade. Eu acertei
nisso porque ela me ajudou a ver o mundo.”
“O desenvolvimento integral da problemática da saúde do
trabalhador aparece, para mim, como interrelações dos
processos produtivos. Comecei a elaborar esse pensamento, a
partir do mestrado em Sociologia da Unicamp, estudando Marx
e trocando ideias com Luiz Gonzaga Belluzzo, professor do
mestrado. Eu não estava pensando somente a relação saúdetrabalho, mas as relações saúde-produção.”

“Produção e saúde, envolvendo trabalho, ambiente e
consumo era uma grande questão que delineava,
além da questão teórica, a vida em sociedade. Essa
grande questão, de caráter político-econômico,
quando comecei a elaborá-la me fez entender que
era isso que se buscava para o entendimento do
campo da saúde coletiva. Ou seja, pensá-la a partir
de questões e não somente de áreas técnicas de
abordagem biológica ou dos serviços de saúde.”
“É interessante que antes da elaboração teórica e
metodológica da questão produção-saúde, na prática
já existiam correspondentes da saúde do
trabalhador, ambiental e do consumidor: vigilância
sanitária (vigilância do consumo), saúde ambiental e
a fiscalização do trabalho, fora da área da saúde.
Ocorre que elas estavam dispostas de modo diferente
com outros objetivos e outras metodologias.”

“Já no início, eu falava da Medicina a
serviço da classe trabalhadora. Isso
sempre foi a minha proposta. Primeiro
eu falava Medicina, por causa da
Medicina do Trabalho, e depois eu vi
que era mais, era tudo, era a saúde a
serviço da classe trabalhadora.”

“No caso da saúde do trabalhador, não basta ver
só a forma como se trabalha. É preciso ver a
relação do trabalhador com a nação, com o
mundo e o processo de desenvolvimento.”
“Quando a saúde do trabalhador ficou clara na minha cabeça,
a gente caminhava junto com os movimentos médicos, de
residentes e outros. Aí eu percebi que era agora ou nunca mais.
No momento de redemocratização do país, a parte mais enérgica
de apoio era a dos grandes sindicatos e federações,
principalmente dos metalúrgicos em São Paulo. A gente já
conhecia o grupo que veio depois a fundar o Diesat [Departamento
Intersindical de Estudos de Saúde e dos Ambientes de Trabalho], mas eu
me aproximei mais do Herval Pina Ribeiro, que fundou e
dirigiu o Diesat, junto com o Lacaz [Francisco Antonio de Castro].
Foram duas pessoas importantíssimas nesse processo.”
“Quando começou o movimento pro Arouca ascender à
presidência da Fiocruz, eu falei com ele que queria discutir a
saúde do trabalhador e produção-ambiente-saúde. O Guto [Luiz
Augusto Cassanha Galvão], como aluno da Escola, já vinha
pensando a questão ambiental, mas eu tinha muita dificuldade
em conduzir isso na área da saúde. Eu era muito sozinha nesse
caminho, mas a partir do momento que eu encontrei o pessoal
da COPPE [Coordenação de Pós-graduação e Pesquisa em Engenharia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro], com o Miguel de Simoni e o
Luiz Antonio Meirelles, um grupo mais sólido foi se firmando.”

“No período de consolidação da proposta do Cesteh muitas pessoas participaram. Guto e eu propúnhamos uma Rede
Nacional de Laboratórios de Toxicologia e o Temporão, o Hésio e o José Noronha auxiliaram no financiamento, pelo
Inamps, do laboratório do Cesteh. O Temporão já havia trabalhado comigo numa pesquisa numa fábrica em Mesquita. Na
época também orientei a tese de doutorado do Volnei Câmara sobre o trabalho da cana em Campos. O Sergio Koifman, que
também se interessava pela saúde do trabalhador, foi fazer o mestrado com a Asa Cristina no México.”
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Ela por Ela
“Tinha um lugar na fábrica de Mesquita
que ninguém chegava de noite, porque lá
tinha o fantasma de uma mulher. Ela
aparecia vestida de branco e ela matava de
noite. Eu perguntava: como é que pode?
Trabalhador... politizado... Aí nós fomos
conversar com eles que confirmaram. ‘É,
tem uma mulher de branco que à noite,
seduz o cara e mata ele.’ Aí eu falei:
vam’bora ver porque achei que era onde
acontecia acidente na empresa. E não deu
outra. Era um lugar onde o risco era muito
grande e, principalmente à noite por causa
da iluminação. Interessante como se
mitificava o risco ali onde morria gente.”

Anamaria entre Volnei e Guto. Abaixo Maria Helena – anos ‘80

“A Maria Helena [Barros de Oliveira] foi muito
importante na época. Na Constituinte, ao
falarmos sobre o texto de saúde do trabalhador
que o Roberto Freire pediu, eu me lembro de
dizer para ela: ‘é mais ou menos isso, Maria
Helena, você que está lá com os caras, vai lá e é
isso que tem que passar’.”
“Agora, olhando p’ra trás, eu vejo que a
gente andou muito. O que volta p’ra trás
não é só a saúde do trabalhador, é a própria
Reforma Sanitária, os sindicatos, a
sociedade que se acomodou muito. Mas, vai
passar, e nós vamos avançar de novo.”

Anamaria entre Arouca, José Carlos Seixas e Guilherme
Rodrigues da Silva, Ribeirão Preto, anos 1970

entrevista concedida à coordenação

Para ter acesso aos outros Boletins do Fórum
Intersindical de Formação visite o site
www.multiplicadoresdevisat.com
Coordenação:
Ana Paula Bragança (mestranda ENSP/FIOCRUZ)
Jacqueline Wilhem Caldas (mestranda ENSP/FIOCRUZ)
Luciene Aguiar (doutoranda ENSP/FIOCRUZ)
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