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Em 2019, a força de trabalho do
DSASTE corresponde a 123
profissionais

Macro-ações desenvolvidas na CGSAT
Reestruturação dos Cerest
Coordenação, de forma
articulada com estados e
municípios, das ações de
vigilância, promoção e atenção
integral à saúde dos
trabalhadores
Monitoramento das doenças e agravos
relacionados ao trabalho
Investigação da relação entre adoecimento
e trabalho
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Relacionados
ao Trabalho
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da
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Estratégias de intervenção
loco-regionais
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Gestão da Renast:
Centros de Referência em Saúde do Trabalhador
População Economicamente Ativa Ocupada (PEAO)
na área de abrangência do Cerest: 79.741.138 de
habitantes – 78%

76,6% dos municípios das áreas de abrangência dos
Cerest notificaram Doenças e Agravos Relacionados
ao Trabalho (DART) em 2018

Trabalhadores dos Cerest: 2.576

Estaduais: 420 (71% Nível Superior e 29% Nível Médio)
Regionais: 2.156 (53% Nível Superior e 47% Nível Médio)

Cerest: 213
Municípios: 4.237
Regiões: 73,7%

77% servidores efetivos
20% temporários
3% comissionados
Fonte: CNES, 2019

Vigilância de Doenças e Agravos Relacionados
ao Trabalho
Conhecimento do Território: Perfil Epidemiológico, Produtivo, Sócio
Demográfico

Identificação e Notificação de Casos

Investigação da Relação Adoecimento-Trabalho

Compartilhamento de Informações na Rede de Atenção à Saúde

Monitoramento de Indicadores

Vigilância de Ambientes e Processos de
Trabalho – Inclusão Produtiva com Saúde e
Segurança Sanitária

Classificação das
Empresas por
Atividades

Integração com
Outros Atores

Identificação de
Riscos e
Vulnerabilidades

Inspeção Sanitária
Auto inspeção com
validação externa

EMPRESA
SAUDÁVEL

Base Legal

•

CF: Art. 200 – incisos II e VIII, a competência do Sistema Único de Saúde de executar as ações de Saúde do
Trabalhador e colaborar na proteção do meio ambiente nele compreendido o trabalho.

•

Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90: (art. 6º, § 3º) Saúde do Trabalhador como um conjunto de atividades que se
destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos
trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e
agravos advindos das condições de trabalho:

III - participação, no âmbito de competência do SUS, da normatização, fiscalização e controle das condições de
produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e
de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador;
IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde;
VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e
empresas públicas e privadas

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora –
Finalidade (Portaria 1.823, 23 de agosto de 2012)
Objetivos da PNSTT
• Fortalecimento da Vigilância em Saúde do Trabalhador e integração com os demais componente da
Vigilância em Saúde
• Promoção da saúde e de ambientes e processos de trabalho saudáveis
• Integralidade na atenção à Saúde do Trabalhador

• Transversalidade da Saúde do trabalhador na RAS: identificação da relação saúde-trabalho em todos
os pontos e instâncias da rede de atenção
• Incorporação da categoria trabalho como determinante do processo saúde-doença dos indivíduos e
da coletividade: análises de situação de saúde e ações de promoção em saúde
• Aprimoramento da identificação da situação do trabalho dos usuários nas ações e serviços de saúde

do SUS em toda RAS
• Qualidade da atenção à saúde do trabalhador usuário do SUS.

Estratégias da PNSTT
• Integração da Vigilância em Saúde do Trabalhador com os demais componentes da
Vigilância em Saúde e com a Atenção Primária em Saúde;
• Análise do perfil produtivo e da situação de saúde dos trabalhadores;
• Estruturação da RENAST no contexto da Rede de Atenção à Saúde: ações em todos os
níveis de atenção
• Fortalecimento e ampliação da articulação intersetorial
• Estímulo à participação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social;
• Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos
• Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas

Alguns pressupostos das estratégias da PNSTT
• Planejamento integrado a partir da realidade loco-regional
• Compatibilização e unificação dos instrumentos de registro e notificação de agravos
• Preenchimento (toda RAS) de campo essenciais das formulários de registro para
analise de situação de saúde: CBO, CNAE, tipo de vínculo nos sistemas de informação
do SUS (SINAN, SIM, SIASUS....)
• Revisão periódica da lista de doenças e agravos relacionados ao trabalho
• Indicadores conjuntos para monitoramento e avaliação da situação de saúde
• Investigação conjunta (VE, VA, ST, VISA e Laboratórios)
• VISA – incorporação, durante a rotina de inspeção nos estabelecimentos, da
avaliação, vigilância e controle dos riscos ocupacionais

Alguns pressupostos das estratégias PNSTT

• Rede de informações em Saúde do Trabalhador
• Mecanismos de difusão e comunicação das informações
• Sistematização e utilização de informações de outras bases de dados de interesse à
saúde do trabalhador (RAIS, SUB, CAGED, IBGE, RF...) – a partir da gestão junto as
instituições para acesso aos dados
• Ampliação da capacidade técnica das equipes
• Inserção de ações de ST junto a Atenção Básica (olhar voltado para as questões
socioambientais, trabalho domiciliar, situações de risco ou vulnerabilidades);
Urgência e Emergência e Atenção Especializada (ambulatorial e hospitalar)
• Definição de rede de referência e contra referência e fluxos

Desafios

•

Novo cenário mundial do trabalho – modificado ainda mais pela Pandemia

•

Pacto Federativo x Regionalização

•

Estruturação nacional da vigilância de ambientes e processos de trabalho: VE e VISA

•

Sustentabilidade no SUS das ações de vigilância, proteção e promoção da saúde do
trabalhador: Renast – Cerest - RAS

•

Qualificação da análise de situação de saúde do trabalhador – instrumentos de coleta,
registros das informações, integração de bases, ampliação da utilização das informações
geradas

Perspectivas

• Superar a fragmentação das ações e serviços em saúde do trabalhador

• Inclusão na prática das equipes da noção de riscos (riscos relacionados ao trabalho e no
modo de vida dos diversos grupos populacionais)
• Implementação da Portaria 458/2020: inclusão e o preenchimento obrigatório dos campos
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) nos sistemas de informação.

"Art. 267.O Cadastro Nacional de Usuários do SUS compõe a Base Nacional de Dados dos
Usuários das Ações e Serviços de Saúde, sendo constituído por dados de identificação, de
ocupação, atividade econômica e de residência dos usuários." (NR)
•

Publicação da LDRT

•

Revisão dos Instrumentos e modelo de VE em ST

COVID 19
• Publicações importantes: https://coronavirus.saude.gov.br/boletins-epidemiologicos
• Publicação de Guia de VE – foco na investigação de casos e relação com o trabalho
• E- SUS VE: inserção CBO
• Publicação de BE perfil produtivo da PEA afetada por COVID 19 e medidas de controle e
prevenção para setores prioritários

• Portaria Interministerial Estabelece as medidas a serem observadas visando à prevenção,
controle e mitigação dos riscos de transmissão de COVID-19 nos ambientes de trabalho

Obrigada!

