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RESUMO 

 

 

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador (PNST) vem sendo construída no Brasil 

desde o final da década de oitenta no bojo das discussões da Reforma Sanitária. 

Entretanto, essa política vem enfrentando diversas dificuldades para sua 

implementação, muitas das quais decorrentes do seu contexto de construção local. 

Assim, esse trabalho buscou resgatar o processo de desenvolvimento da PNST em 

Pernambuco e entender como estão ocorrendo as ações dessa política no estado a 

partir do estudo documental e da realização de entrevistas semiestruturadas com 

atores envolvidos com a saúde do trabalhador no estado. A trajetória da PNST em 

Pernambuco teve início no começo dos anos noventa com a construção do Programa 

de Saúde do Trabalhador (PST-PE). Esse programa foi instituído por meio dos 

Centros de Referência, situados nos principais hospitais do estado, e voltados para 

prestar assistência aos trabalhadores. No entanto, devido à mudanças no cenário 

político estadual o PST foi extinto ainda no final dos anos noventa. A partir dos anos 

dois mil, a política de saúde do trabalhador em Pernambuco passou a ser instituída a 

partir da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast), com a 

implantação dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) 

regionalizados. Todavia, questões decorrentes do processo de implementação tem 

gerado uma serie de dificuldades para a atuação e legitimação dos Cerests junto à 

rede de saúde, o que tem prejudicado o desenvolvimento local das ações voltadas 

para saúde do trabalhador. A rotatividade dos técnicos dos Cerests, a pouca 

articulação setorial e intersetorial e a dependência política dos gestores municipais 

tem contribuído para a pouca efetividade das ações de saúde do trabalhador no 

estado. 

 

 

Palavras-chave:Trabalho.Saúde do trabalhador.Política de Saúde.  
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ABSTRACT 

 

The National Policy onWorker’s Health (PNST) is being made in Brazil since the late 
eighties into of the discussions of health reform. However, this policy has been facing 
several difficulties in its implementation, many of them arising from its context 
construction site. Thus, this study sought to rescue the development process PNST in 
Pernambuco and understand how the actions are taking place this policy in the state 
from the desk study and conducting semi-structured interviews with key actors in the 
health of workers in the state. The trajectory of PNST in Pernambuco began in the 
early nineties with the construction of the Occupational Health Program (PST-PE). This 
program was established in the nineties from Reference Centers, located in major 
hospitals in the state, and aimed to assist workers. However, due to changes in the 
political state the PST was extinct in the late nineties. From two thousand years, the 
policy of the worker in Pernambuco became established from the Integral Attention to 
Worker’s Health Care (RENAST), with the deployment of Reference Centres for 
Occupational Health (Cerest) regionalized . However, issues arising from the 
implementation process has generated a series of difficulties for the operation and 
legitimacy of Cerests with the health network, which has hampered the development 
of local actions for worker health. 

Key Words:Work.Occupational Health.Health Policy.  
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“Mas ele desconhecia 

Esse fato extraordinário: 

Que o operário faz a coisa 

E a coisa faz o operário.” 

 (Vinícius de Morais) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador (PNST) vem sendo construída 

dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) desde o final dos anos oitenta. 

Diferentemente dos modelos que lhe antecederam – Medicina do Trabalho e Saúde 

Ocupacional – a PNST parte da análise do papel do trabalho no processo de 

determinação social da saúde/doença, devido aos impactos econômicos e sociais 

gerados pela relação do homem com o seu trabalho, bem como, pelas transformações 

ocorridas nos ambientes e nas relações de trabalho que contribuíram para mudanças 

no processo de adoecimento dos trabalhadores (DIAS, 1993; LACAZ, 2007; LAURELL 

e NORIEGA, 1989). 

 No entanto, a disputa para a construção de uma política centrada nas relações 

saúde-trabalho, que incorpore o trabalhador enquanto sujeito, vem enfrentando 

grandes dificuldades. Dentre elas, pode-se destacar a atuação centrada na 

assistência curativa e a fragmentação das ações políticas.  

Alguns estudos apontam que as adversidades enfrentadas para consolidação 

da PNST são decorrentes da inserção periférica das suas ações no sistema de saúde 

e isso se deveria ao fato desta não ser considerada uma área prioritária pelos 

gestores. No cotidiano do SUS essas dificuldades podem ser observadas no âmbito 

da assistência, da vigilância, na condução local da política e na pouca interlocução 

com as demais políticas de saúde (DIAS, HOEFEL e SILVA, 2005; VASCONCELLOS, 

2007; VASCONCELLOS e MACHADO, 2011). 

Desde as tentativas iniciais de construção da PNST, tem sido criadas 

estratégias para o enfrentamento dessas dificuldades. Dentre elas, destaca-se a 

construção da Rede de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast), constituída 

pelos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest). Essa rede foi criada 

como uma tentativa de coordenar e articular as ações de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde do trabalhador no âmbito do SUS, de forma hierarquizada e 

regionalizada independente da natureza do vínculo empregatício dos trabalhadores. 
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Entretanto, Renast não tem conseguido alcançar plenamente os resultados esperados 

(LEÃO e VASCONCELLOS, 2011). 

Estudos recentes assinalam que apesar da denominação de rede, não há uma 

uniformidade nas ações desenvolvidas, por mais que existam diretrizes a serem 

cumpridas, o que tem comprometido a efetividade das ações e enfraquecido a atuação 

da política. Um exemplo é a persistência das ações no âmbito da assistência 

ambulatorial individual, ainda realizada pela maior parte dos Cerests, em detrimento 

de outras ações como as de promoção, prevenção e vigilância, mais eficazes e mais 

condizentes com os princípios do SUS (LEÃO e VASCONCELLOS, 2011). 

Esse contexto remete, portanto, ao desafio de refletir sobre a formulação da 

Política de Saúde do Trabalhador no Brasil e para isso é necessário realizar uma 

análise da construção da política a partir das suas carências, avanços e tendências.  

Para Minayo Gomez e Lacaz (2005), um dos principais desafios da PNST é o 

de construir um diagnóstico da situação dos trabalhadores brasileiros, uma vez que a 

complexidade do contexto produtivo de cada região demanda estratégias 

diferenciadas de acordo com a conjuntura local.  

Nesse sentido, a atual conjuntura do estado de Pernambuco vem 

demonstrando concretamente que o crescimento econômico tem sido a principal 

prioridade nos últimos anos. Os investimentos realizados no estado tem feito crescer 

a economia, o que se reflete no substancial crescimento do PIB e da renda per capita 

nos últimos anos, o qual chega a ser superior ao de outros estados do Nordeste. De 

acordo com Brito (2012), até 2014, está previsto um investimento de cerca de R$ 46 

bilhões de reais em obras de infraestrutura no estado. 

Esses investimentos estão concentrados na região do complexo industrial do 

Porto de Suape, onde atualmente estão instaladas cerca de 120 empresas e outras 

30 estão em fase de construção (BRITO, 2012). Estima-se que o PIB do estado deva 

crescer em torno de 5% em 2013, valor acima do estimado para o PIB nacional que 

deve ser de 4%. Esse crescimento é atribuído principalmente ao complexo industrial 

de Suape e aos investimentos realizados na região Mata Norte, no município de 

Goiana, onde estão sendo instaladas a fábrica da Fiat e a Hemobrás (BATISTA, 2012). 
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Esse contexto contrasta com a realidade vivenciada pelo estado do final do 

século passado, quando a sua economia encontrava-se em um ciclo de declínio. A 

partir dos anos 80 e 90 houve um importante decréscimo na economia do estado como 

resultado de diversos fatores, destacando-se entre eles o déficit nos setores sucro-

alcooleiro e têxtil-algodoeiro, setores esses tradicionalmente importantes para a 

economia do estado (GALVÃO, 2013 ).  

Em contrapartida, naquele período, desenvolveram-se outros setores da 

economia em diversas regiões de Pernambuco, como o de hortifruticultura irrigada e 

a produção de vinho na região do sub-médio São Francisco; o polo de confecções no 

Agreste; o polo gesseiro na região do Araripe e o crescimento do setor de serviços na 

cidade do Recife. No entanto, de acordo com Galvão (2013),apesar do crescimento 

desses setores, sua repercussão na economia teria sido suficiente apenas para 

compensar as perdas ocorridas nos setores mais tradicionais da economia. 

(sucroalcooleiro e têxtil-algodoeiro). 

A partir dos anos dois mil a economia do estado vem passando por um novo 

ciclo de mudanças associadas aos investimentos em diferentes áreas tais como, a 

indústria automobilística, o estaleiro naval, a indústria farmacoquímica e o complexo 

petroquímico, juntamente com suas respectivas cadeias produtivas. Tais mudanças 

tem tido importante repercussão no contexto produtivo do estado com a geração de 

empregos que tem atraído um grande número de trabalhadores. 

Sabe-se que a intensificação de qualquer processo produtivo gera mudanças 

substanciais nas condições de vida e de saúde dos trabalhadores. Tendo em vista o 

incremento produtivo acima descrito é de se esperar uma mudança no perfil de morbi-

mortalidade dos trabalhadores nos diferentes polos. Na sequência, é provável que 

novas demandas se coloquem para a política de saúde do trabalhador no estado.   

Dessa forma torna-se interessante entender como se deu a construção da 

política de saúde do trabalhador no estado e como ela vem se comportando 

especialmente em um cenário de investimentos e de ampliação e diversificação da 

força de trabalho, considerando que ainda são escassos os estudos sistematizados 

sobre o tema. 
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Conhecer o processo de constituição da PNST no estado certamente contribui 

para compreender o desenvolvimento local da política e de que forma alguns aspectos 

importantes da Renast se reproduzem localmente, com suas especificidades. 

É dentro desse cenário, pois, que se justifica esta pesquisa. Desde a busca 

pelos primeiros movimentos na constituição da política de saúde do trabalhador em 

Pernambuco, até o seu desenvolvimento nos últimos anos, numa conjuntura de 

investimentos econômicos importantes os quais estão se fazendo acompanhar de 

ampliação e diversificação da força de trabalho. 

Por serem escassos os estudos sobre esta questão é que o objeto desta 

investigação ganha interesse e originalidade. Desse modo, buscou-se entender como 

estão ocorrendo as ações dirigidas à saúde do trabalhador, quais seus limites e 

principais desafios. 
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

 

Pretende-se apresentar neste item algumas considerações teóricas a respeito 

dos temas considerados relevantes para este projeto de dissertação, apresentadas 

aqui em três tópicos específicos: as relações entre o trabalho enquanto aspecto 

central da condição humana e a saúde dos trabalhadores; a Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador e a Análise de políticas públicas. 

 

 

2.1 SAÚDE E TRABALHO 

 

 

O trabalho é uma das expressões mais características do homem, constituindo-

se no meio pelo qual se opera a construção da identidade social e a reprodução social 

dos indivíduos e da sociedade. Esta relação do homem com o trabalho vem se 

modificando com o processo de evolução histórica do próprio processo de trabalho 

(RIGOTTO, 1993). Assim, cabe inicialmente fazer uma reflexão sobre as relações 

estabelecidas entre o homem e o trabalho ao longo da história, com ênfase nos modos 

de produção existentes desde os séculos XVII e XVIII e seus efeitos sobre as 

condições de saúde dos trabalhadores. 

Para Engels (2004) o trabalho é condição básica e fundamental de toda a vida 

humana e faz parte do modo de ser dos homens e da sociedade entretanto, esse 

trabalho vem sofrendo profundas transformações desde a construção da primeira 

ferramenta até os dias de hoje. Essas transformações dizem respeito à finalidade e 

ao tipo de trabalho empregado na modificação da natureza, bem como aos meios 

utilizados, o que configura o processo de trabalho (MARX, 1988; FRIGOTTO, 2009; 

NETTO; BRAZ, 2011).  

O trabalho tem como principal característica a capacidade de produzir valor ou 

mais valia. De acordo com Marx (1988), o valor de uma mercadoria é definido a partir 
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da quantidade de trabalho socialmente necessária para a sua produção.  Assim, a 

maneira ou o processo pelo qual uma mercadoria é produzida influencia diretamente 

na quantidade de trabalho empregado e consequentemente na geração de valor.   

Dessa forma, a principal forma de acumulação de valor é a partir da extração 

de uma quantidade maior de trabalho do que a necessária para produzir uma 

mercadoria. Esse feito pode ser conseguido tanto pelo aumento da jornada de 

trabalho ou pelo aumento da produtividade, o que significa obter uma maior 

quantidade de mercadoria em um menor tempo. O aumento da produtividade está 

relacionado com a divisão do trabalho através da diferenciação entre os papéis 

desempenhados por cada trabalhador no processo de produção. Tal divisão, ao longo 

do tempo, tem suscitado a criação das especialidades e a interdependência entre os 

diferentes processos produtivos, constituindo o que Marx denominou de relações de 

produção (MARX, 1988).  

As relações de produção ocorrem de acordo com o controle que os 

trabalhadores têm sobre os meios de produção e sobre os processos de trabalho em 

que estão inseridos. No regime de produção capitalista os meios de produção são 

privados, e os proprietários extraem mais valor a partir da exploração daqueles que 

não detém os meios de produção, e que, para sobreviverem, vendem a sua força de 

trabalho (NETTO; BRAZ, 2011).  

É importante salientar que as relações de produção se modificam 

historicamente e são também determinadas pelo grau de desenvolvimento das forças 

produtivas e dos meios de produção(MARX, 1988; NETTO; BRAZ, 2011).  

No modo de produção capitalista o principal objetivo da produção é a geração 

de lucro, a qual é assegurada a partir da apropriação do mais valor ou do valor 

excedenteproduzido pela força de trabalho.Dessa maneira, as transformações 

ocorridas em cada etapa histórica do capitalismo determinaram diferentes formas de 

extração do mais valor (LAURELL, 1989; MARX, 1988). 

A partir do final do século XVIII ocorreu uma das principais transformações no 

modo de produção capitalista com a passagem da manufatura para a grande indústria, 

a qual foi denominada Revolução Industrial.  O período conhecido como manufatura 

foi marcado pelo controle e divisão do processo do trabalho, o que gerou a 
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especialização e a repetição de uma mesma atividade por toda a jornada de trabalho. 

Entretanto, o trabalho ainda não estava totalmente subordinado ao capital uma vez 

que ainda dependia principalmente da habilidade e do conhecimento do trabalhador 

(LAURELL, 1989; MARX, 1988).   

A transição da manufatura para o capitalismo industrial representou uma 

grande transformação nas relações e nas condições de trabalho. O uso da máquina 

na indústria transformou completamente a relação entre o trabalhador e os meios de 

produção na medida em que o resultado do trabalho passou a não mais depender da 

habilidade do trabalhador (LAURELL, 1989; MARX, 1988). 

Para o trabalhador essas mudanças significaram uma ruptura com o processo 

de trabalho anterior, uma vez que não sendo proprietário dos meios de produção, não 

mais os controla. Esse período foi marcado pelo aumento do ritmo de trabalho, pela 

atividade repetitiva e pela automatização, e trouxe como consequência o aumento da 

jornada de trabalho, a exposição a ambientes insalubres e o manuseio de máquinas 

pesadas, aumentando os riscos de acidentes e a exposição a uma série de agravos 

físicos e mentais (LAURELL; NORIEGA,1987; MINAYO-GOMEZ ; THEDIM-COSTA, 

1997; PAIVA; VASCONCELLOS, 2011). 

Sabe-se que naquele período, a força de trabalho era imprescindível ao 

capitalismo nascente. Dessa forma, a necessidade de selecionar e manter uma força 

de trabalho hígida e de identificar e controlar riscos tornaram-se uma estratégia que 

visava tão somente o controle dos corpos e a manutenção e reprodução da força de 

trabalho e, com isso, a reprodução do próprio capital (LACAZ, 1996; MINAYO-

GOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997; PENA; GOMES, 2011).  

A busca incessante pela acumulação de capital promoveu a transformação dos 

processos de trabalho e possibilitou a fabricação de produtos em grande escala a 

partir de mudanças na organização do trabalho idealizadas e desenvolvidas por Ford 

tendo como base a experiência anterior de Taylor, processo histórico esse que ficou 

conhecido como fordismo-taylorismo. Nessa forma de organização do trabalho, a 

extração do mais valor não se dava somente pelo aumento da jornada, mas também 

pela intensificação dos ritmos de trabalho e controle dos movimentos necessários para 
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realização das atividades em uma linha de montagem (ANTUNES, 1998; NETTO; 

BRAZ, 2011). 

Com o surgimento da linha de montagem, uma força externa - a máquina- 

passou a controlar o ritmo da produção, determinando o tempo e a força de trabalho 

empregados, através do controle do tempo e dos movimentos realizados pelos 

trabalhadores (ANTUNES, 1998; RIGOTTO, 1993). 

Isso foi possível devido à fragmentação do processo de trabalho proposta por 

Taylor. Através da decomposição das atividades o todo foi dividido em partes, de 

forma que o trabalhador não tinha conhecimento sobre todo o processo de produção, 

sendo alienado do seu processo de trabalho. Nesse modo de produção é exigido do 

trabalhador um mínimo de conhecimento para a realização das tarefas e um máximo 

de adaptação aos tempos da produção. Nesse contexto o trabalhador perde o seu 

papel individual na produção da mercadoria e torna-se parte de um todo, constituindo-

se parte do trabalhador coletivo fabril (ANTUNES, 1998). 

A automação do processo de trabalho provocou uma série de agravos à saúde 

dos trabalhadores, entretanto, a presença de médicos no interior das fábricas tinha 

como objetivo manter os trabalhadores em atividade. Sua atuação era voltada para a 

identificação e controle dos riscos, para medicalização dos sintomas e pela 

normatização das práticas seguras (MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997; 

PENA; GOMES, 2011). 

O fordismo também adotou como estratégia o aumento do salário com o 

objetivo de garantir a disciplina e a estabilidade da força de trabalho. Assim, havia um 

paradoxo de um sistema que superexplorava o trabalhador aliado a um trabalho 

estável com garantias de direitos, que tinha por objetivo manter o padrão de 

acumulação capitalista através de subsídios oriundos dos fundos públicos, além de 

garantir o aumento do consumo por parte da população trabalhadora (FRIGOTTO, 

1995; PENA; GOMES, 2011). 

Entretanto, a crise de superacumulação, gerada pelo modo de produção 

fordista, criou as condições para o avanço do neoliberalismo. Esse avanço foi 

marcado pela restrição da atuação do Estado na economia, pela contenção dos 

direitos sociais, pela redução do trabalho estável e pela diminuição no investimento 



20 
 

 
 

em políticas sociais. A partir da segunda metade do século XX, teve início o processo 

de globalização da economia pela notável expansão do capital financeiro e 

importância crescente das agências multilaterais orientando as políticas econômicas 

dos países da periferia capitalista (ANTUNES, 1998). 

O setor financeiro da economia passou a ser o centro da produção social e o 

conjunto das relações sociais firmadas desde a estabilidade da força de trabalho foi 

posto em questão. A partir de então as relações de trabalho tornaram-se frágeis e, em 

certa medida, descartáveis (LUZ, 2010). 

Esse processo foi marcado ainda por uma intensa disputa pelos mercados 

internacionais devido ao processo de internacionalização da produção, com o capital 

buscando transferir o ônus da produção para os países pobres, onde a mão de obra 

é barata e a legislação trabalhista é mais flexível (FRIGOTTO, 1995).  

O seguimento dessas mudanças nos processos produtivos teve como 

consequência transformações profundas para o trabalho, a nova divisão do trabalho 

modificou aspectos quantitativos e qualitativos do processo e trouxe novas demandas 

de qualificação para os trabalhadores (FRIGOTTO, 1995). 

Essas mudanças marcaram a entrada do capitalismo na fase da acumulação 

flexível com a adoção de uma nova modalidade de administração dos processos de 

trabalho de origem japonesa, que ficou conhecida como Toyotismo. Essa modalidade 

é caracterizada por mudanças no contexto do trabalho onde a criação de valor passa 

a depender mais da tecnologia e da automação da produção do que do tempo de 

trabalho empregado. Isto não quer dizer que o trabalho perdeu sua importância na 

criação do valor, mas devido ao avanço científico há uma maior demanda pelo 

trabalho qualificado, intelectualizado (ANTUNES, 1998). 

Na prática, esse processo é caracterizado por um grande desenvolvimento 

tecnológico associado a uma desconcentração produtiva. Esta nova forma 

deorganização da produção se contrapõe à produção em série, típica do fordismo, e 

adota a lógica do estoque mínimo e da produção diversificada (ANTUNES, 1998).  

As consequências dessa reestruturação produtiva para os trabalhadores foram, 

principalmente, a precarização das condições de trabalho e das formas de 
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contratação. A adoção do toyotismo implicou em uma diminuição da classe operária 

propriamente fabril, ampliando-se notavelmente em contrapartida, a oferta de 

emprego no setor de serviços; e, simultaneamente, ocorreu o aumento do trabalho 

“informal”, precário e terceirizado.  Para os trabalhadores todas essas mudanças 

resultaram na instabilidade do emprego, nos baixos salários e na perda de direitos 

(ANTUNES, 1998).  

Nesse sentido, a acumulação flexível teve um forte impacto nas relações de 

trabalho na medida em que a flexibilização da produção tem levado as empresas a 

descentralizarem partes da produção (DRUK, 1999).  

A fragmentação da produção através da terceirização permite que o capital 

possa buscar condições mais adequadas para maior obtenção de lucro a partir da 

exploração da força de trabalho onde ela for mais disponível. A diminuição dos postos 

de trabalho formal tem atuado no sentido de submeter os trabalhadores às condições 

de exploração e justifica a ação do Estado de desregulamentação dos direitos sociais 

(TAVARES, 2004).  

A terceirização permitiu ao capitalista dispor da força de trabalho quando for 

necessário para o mercado e dispensá-la a qualquer momento sem que tenha que 

incorrer em encargos trabalhistas.  Por essa lógica o trabalhador não passa de uma 

peça que está sempre disponível para, de acordo com as variações do mercado, 

atender às demandas do capital (TAVARES, 2004). 

Dessa forma tem surgido diversas modalidades de exploração do trabalhador 

tais como o trabalho domiciliar, as cooperativas e as microempresas que se tornaram 

uma forma de fazer com que o trabalhador explore a si próprio e aos outros em função 

do capital (TAVARES, 2004).  

Além disso, o modelo de administraçãotoyotista tem sido capaz de manipular a 

subjetividade do trabalhador fazendo-o incorporar valores ligados ao capital no intuito 

de que ele se implique com os processos da empresa e, dessa forma, sinta-se 

responsável pelo seu bom funcionamento.  De acordo com Tavares, (2004) 

(...) o capital investe num discurso cuja função ideológica transforma 
as necessidades do capital em necessidade do trabalhador, derivando 
daí uma série de confusões que começa pela divisão do trabalho, em 
que o saber técnico e a autoridade do capital parecem indissociáveis, 
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e vai se espraiando por todas as relações sociais capitalistas (Tavares, 
2004, p.148) 

A lógica do capital passou a permear todas as relações e a inovação 

tecnológica tem contribuído para que o trabalho saia do seu espaço convencional, 

invadindo praticamente, todos os aspectos da vida (ALVES, 2011). 

Outro aspecto importante é o estímulo à competição através de estratégias 

como a avaliação de desempenho individual, que induz o trabalhador ao controle 

sobre si mesmo e sobre os colegas, gerando um elevado grau de estresse que leva 

ao sofrimento físico e psíquico dos trabalhadores (ALVES, 2011). De acordo com Dias 

e Hoefel (2005) 

as relações de solidariedade e cooperação no cotidiano do trabalho, 
essenciais para a segurança e saúde dos trabalhadores, são 
substituídas pela competição predatória, socialmente valorizadas e 
estimuladas pelos meios de comunicação ( Dias;Hoefel, 2005, P.120).  

Todo esse contexto tem repercutido na organização dos trabalhadores e na 

atuação dos sindicatos, os quais tem priorizado a luta pela manutenção dos postos de 

trabalho, relegando ao segundo plano as condições em que o mesmo é executado 

(DIAS; HOEFEL, 2005).   

Assim, os efeitos da reestruturação produtiva vêm afetando diretamente o 

modo de viver e consequentemente a saúde dos trabalhadores. Isso porque, as 

transformações históricas ocorridas no processo do trabalho também modificam os 

determinantes do processo saúde-doença. Dessa forma, podem aparecer diferentes 

perfis de condições de saúde em populações de trabalhadores sujeitas a 

transformações dos processos produtivos nos quais estão inseridas. 

Dados da previdência demonstraram que em 2011 foram registrados no Brasil 

mais 711 mil acidentes de trabalho, havendo um acréscimo de 0,2% quando 

comparado ao ano de 2010. Em Pernambuco esse número chegou 20.490 acidentes 

de trabalho registrados, sem considerar os demais agravos. Ressalta-se que esses 

dados contemplam apenas os trabalhadores formais assegurados da Previdência 

Social (BRASIL, 2012). 

Para além das estatísticas oficiais, é importante considerar ainda que, nos 

últimos anos, as pesquisas tem evidenciado o papel do trabalho como umas das 
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principais causas de adoecimento na sociedade. Muitos dos agravos físicos e 

psíquicos diagnosticados tem tido sua origem no trabalho o que nos remete aos 

antigos e novos problemas gerados ou potencializados pelas relações de trabalho 

(LUZ, 2010).  

Conforme já referido, o atual modelo de produção tem aumentado a 

precariedade das relações de trabalho, deixando grande parte dos trabalhadores à 

margem dos direitos trabalhistas e previdenciários, o que aumenta a responsabilidade 

do SUS na estruturação de uma política de saúde para os trabalhadores que garanta 

o acesso universal e a atenção integral à saúde, não apenas no que se refere a 

assistência curativa mas também por meio de ações de promoção da saúde e de 

vigilância dos ambientes e processos de trabalho. 

Nessa direção será discutida a seguir a trajetória da construção da política de 

saúde do trabalhador no Brasil a partir das décadas de setenta e oitenta. 

 

 

2.2 A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

 
 No Brasil, a política de saúde do trabalhador começou a ser pensada a partir 

da década de 80 em conjunto com Movimento da Reforma Sanitária. A aproximação 

da medicina preventiva e social com as ciências sociais trouxe novos conceitos para 

saúde pública, incorporando categorias do marxismo, que contribuíram para modificar 

a interpretação do processo saúde-doença, agregando o papel do trabalho e do 

trabalhador enquanto sujeito deste campo de atuação, em meio a uma sociedade que 

vivia mudanças nas relações políticas e econômicas, no contexto de grande 

investimento na industrialização que gerou um grande aumento nos acidentes de 

trabalho (MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA,1997; VASCONCELLOS, 2007). 

A classe operária industrial teve um importante papel nas discussões junto ao 

Movimento da Reforma Sanitária.  A partir dos sindicatos, foram criados mecanismos 
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de reivindicação dos direitos trabalhistas, dentre eles o direito a saúde com a exigência 

da implementação de ações voltadas para saúde dos trabalhadores.  Neste sentido, 

cabe destacar o importante papel do Departamento Intersindical de Estudos e 

Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho (DIESAT), órgão suprapartidário e 

intersindical voltado para produzir conhecimento técnico para subsidiar as ações dos 

sindicatos (LACAZ, 1997). 

As primeiras propostas específicas de intervenção na saúde dos trabalhadores 

surgiram a partir da Conferência de Alma Ata, em 1978, e no início dos anos 80 

organismos internacionais como a Organização Panamericana de Saúde (OPAS) e a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) lançaram diretrizes e recomendações 

que reforçaram a importância da temática (LACAZ, 1997).   

 

Respaldado por esta movimentação internacional, o movimento da Reforma 

Sanitária propôs uma política nacional voltada para saúde dos trabalhadores que 

tivesse como foco os determinantes sociais do processo saúde-doença e durante a 8ª 

Conferência Nacional de Saúde (CNS)a saúde do trabalhador foi amplamente 

debatida, tendo como desdobramento a realização da I Conferência Nacional de 

Saúde do Trabalhador (CNST), realizada no mesmo ano (LACAZ, 2007). 

Desta forma, a luta conjunta do movimento sindical com o Movimento da 

Reforma Sanitária fez com que em 1988 a Saúde do Trabalhador fosse incluída na 

Constituição Federal no escopo das ações do SUS, posteriormente desenvolvido na 

Lei 8080/90 (HOELFEL; DIAS; SILVA, 2005). 

Ao Sistema Único de Saúde compete executar as ações de vigilância 
sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador 
(Brasil, 1988). 

 
Após a I CNST, teve início a implementação da Política Nacional de Segurança 

e Saúde no Trabalho, ainda com forte influência da Saúde Ocupacional (MINAYO 

GOMEZ;LACAZ, 2005). A proposta consistiu na ampliação para todo o país do 

Programa de Saúde do Trabalhador (PST), criado a partir da experiência de alguns 

estados, que atuavam a partir de serviços especializados denominados de Centro de 

Referência de Saúde do Trabalhador (CRST). Este programa foi considerado um 

avanço pelo fato de contar com a participação dos sindicatos na gestão, ter caráter 
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universal e integrar ações de assistência e vigilância que eram realizadas juntamente 

com os representantes dos sindicatos. Outra característica importante era a 

abordagem dos trabalhadores a partir dos processos produtivos em que estes se 

encontravam inseridos (LACAZ, 2007). 

Entretanto, no decorrer do tempo, o pouco investimento dos governos 

estaduais no programa fez com que ele fosse descaracterizado e até mesmo 

desestruturado, poucas foram as experiências que conseguiram manter-se com apoio 

de algumas secretarias municipais de saúde e Hospitais Universitários (LACAZ, 

1997). 

A II Conferencia Nacional de Saúde do Trabalhador, ocorrida em 1994, como o 

tema “Construindo uma Política de Saúde para os Trabalhadores”, foi marcada pela 

participação do movimento sindical e pelas disputas institucionais entre os ministérios 

da Saúde, Trabalho ePrevidência. Nesta conferência houve um grande esforçopara 

consolidar a política e provocar o desenvolvimento de ações concretas dentro do SUS. 

(HOEFEL; DIAS; SILVA, 2005; VASCONCELLOS, 2007). 

Entretanto, as ações de saúde do trabalhador nos estados e municípios só 

foram normatizadas a partir da Norma Operacional de Saúde do Trabalhador (NOST) 

(Portaria 3908/98). Esta portaria orienta as ações de saúde do trabalhador atribuindo 

responsabilidades as três esferas de governo de acordo com sua capacidade de 

gestão, tendo como pressupostos a regionalização, a hierarquização, o controle social 

e a utilização do critério epidemiológico para o planejamento e avaliação das ações. 

(BRASIL, 1998)  

Diante das dificuldades para operacionalização da política e na tentativa de 

defender as conquistas do setor, buscou-se criar estratégias para o desenvolvimento 

da política com o fortalecimento dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 

(VASCONCELLOS, 2007). A experiência dos CRST possibilitou o acúmulo de 

experiência e conhecimento técnico, entretanto, estes centros de referência 

receberam duras críticas por contribuir para um afastamento da Saúde do Trabalhador 

das demais ações desenvolvidas pelo SUS (HOEFEL; DIAS; SILVA, 2005; SANTOS; 

LACAZ, 2011).  
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Assim, a proposta dos CRST acabou por constituir-se em um fim em 
si mesma, trabalhando com uma demanda aberta e muito pouco 
integrada com a rede básica, inclusive no sentido de subsidiar e 
alimentar tal demanda. (MINAYO-GOMEZ; LACAZ, 2005 p.804). 

 
Em virtude da fragmentação das ações de saúde do trabalhador, em 2000 é 

feita uma nova tentativa de consolidar a política com a criação da Rede Integral de 

Atenção a Saúde do Trabalhador (Renast). A Renast é estruturada a partir da 

expansão dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), 

regionalizados, e de alguns municípios, denominados de municípios sentinela e das 

unidades sentinelas com a proposta de atuar enquanto referência para as doenças e 

acidentes de trabalho e organizar o fluxo de atendimento para os trabalhadores nas 

demais instâncias do SUS (HOEFEL; DIAS; SILVA, 2005; LEÃO; VASCONCELLOS, 

2011).  

A proposta de criação da Renast era a de estabelecer uma articulação entre os 

antigos CRTS que estavam atuando de forma isolada devido a pouca articulação com 

os outros serviços e a ausência de troca de experiência entre si. A proposta original 

da Renast não previa enquanto sua responsabilidade prestar assistência direta à 

população. Essa assistência deveria ser prestada pela rede de serviços. O foco da 

atuação da Renast consistia na capacitação da rede, na estruturação de uma 

comunicação sistemática entre os Cerests e no fomento à pesquisa na área de saúde 

do trabalhador e no suporte técnico a rede de serviços do SUS (VASCONCELLOS, 

2007). Ou seja, a Renast ao redefinir a denominação dos CRTS, que passaram a se 

denominar Cerest, redefiniu também as atribuições desses centros e com isso, seu 

papel junto à rede.  

 Em 2002 foi publicada uma portaria (GM nº 1679) que mantém as estruturas 

dos Cerests, das unidades e dos municípios sentinela, os quais deveriam atuar de 

forma integrada visando ações de assistência, vigilância e suporte técnico para as 

ações de saúde do trabalhador no âmbito da rede de saúde (DIAS; SILVA, 2005). 

 Essa segunda proposta da Renast desviou o foco para a realização da 

assistência direta aos trabalhadores pelos Cerest, do que resultou a constituição de 

uma rede assistencial paralela ao SUS, ampliando o fosso entre a saúde do 

trabalhador e as demais políticas.  Por outro lado, esta portaria atrelou recursos à 



27 
 

 
 

Renast provenientes da alta complexidade e com isso possibilitou a criação de centros 

de referência em todo o país (VASCONCELLOS, 2007). 

Com o objetivo de ampliar a Renast, em 2005, o Ministério da Saúde lançou a 

portaria 2437/05, pela qual foi ampliado o número de Cerests no país, e enfatizou-se 

a inclusão das ações de saúde do trabalhador no âmbito da atenção primária, 

destacando-se a importância das ações de vigilância para a estruturação das ações 

de saúde (BRASIL, 2005). Ou seja, há um esforço de reverter o caráter assistencial 

que predominou nas diretrizes de 2002, quando a saúde de trabalhador foi colocada 

à margem da rede assistencial do Sistema Único de Saúde. 

Após quatro anos, foi criada uma nova portaria (2728/09) que dispõe sobre a 

implementação da Renast a partir da estruturação da rede de Cerests; da inclusão 

das ações de saúde do trabalhador na atenção básica; da estruturação de uma linha 

de cuidado em saúde dotrabalhador que comporte o diagnóstico, a assistência e 

areabilitação dos trabalhadores e da efetiva implementação das ações de promoção 

e vigilância em saúde do trabalhador (BRASIL, 2009). 

Além disso, a portaria modificou o critério de implantação dos Cerests, que 

poderão ter abrangência municipal, desde que o município tenha uma população 

superior a 500 mil habitantes. (BRASIL, 2009). Recentemente, a portaria 2978/11 

ampliou o número de Cerests no país, dando prioridade às populações do campo e 

da floresta (BRASIL, 2011). 

A última portaria publicada (1823/12) trouxe uma reformulação da PNST, que 

passou a ser chamada de Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora, e, ao que parece, busca alinhar-se com a Política Nacional de 

Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), instituída pelo decreto 7602/11, que se 

propões a integrar as ações dos ministérios da saúde, previdência e trabalho e 

emprego. 

 Essa nova política parece querer solucionar alguns problemas crônicos da 

Renast assumindo expressamente o trabalho como determinante do processo saúde-

doença, procurando sanar algumas dificuldades existentes definindo as atribuições de 

todos os serviços na atenção à saúde dos trabalhadores. Entretanto, ela mantém 

muitos dos aspectos já descritos nas versões anteriores e que ainda não conseguiram 
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ser de fato implementados, como as questões voltadas para a vigilância em saúde do 

trabalhador e articulação setorial e intersetorial. 

Em síntese, trata-se de uma nova tentativa de implementar as ações 

preconizadas pela saúde do trabalhador na rede do SUS. Os Cerests continuam 

sendo a principal estratégia do governo para política de saúde do trabalhador. 

Entretanto, estes Centros continuam sendo vistos como serviços de atenção 

especializada e desta forma pouco tem atuado enquanto catalisador da política. 

Enquanto isso, as ações de vigilância permanecem em segundo plano e há uma 

reconhecida subnotificação dos agravos relacionados ao trabalho. 

A trajetória da Renast demonstra todos os impasses na consolidação de uma 

política de saúde para os trabalhadores e da sua consolidação dentro do SUS. Dentre 

eles, encontra-se como importante desafio a fragmentação intra e intersetorial da 

política. 

Uma das principais características da Política de Saúde do Trabalhador é a 

existência de diferentes instâncias atuando na área (OLIVEIRA; VASCONCELLOS, 

1994). Mesmo tendo passado a ser atribuição do SUS a partir da Constituição de 

1988, esta mesma constituição manteve a superposição de atribuições entre os 

Ministérios da Saúde, Trabalho e Emprego e Previdência Social (DIAS; HOEFEL, 

2005). Esta condição ao invés de fortalecer a luta pela saúde dos trabalhadores tem 

gerado uma arena de disputas, marcada por ações fragmentadas e superpostas 

(LACAZ, 1997). 

Quando se analisa a situação dos organismos da esfera federal que 
têm atuação no campo da saúde dos trabalhadores, especialmente 
aqueles vinculados ao Ministério do Trabalho e ao Ministério da 
Previdência Social, percebe-se que persiste a dicotomia e 
pulverização de ações concorrentes entre tais órgãos e aqueles da 
área do Ministério da Saúde ( LACAZ,1997 p 13. ) 

 
De acordo com Vasconcellos (2007), existem duas vertentes na condução das 

ações de saúde do trabalhador, “uma contratual previdenciária, conduzida pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e da Previdência Social (MPS), cujas 

características são abranger apenas os trabalhadores do setor formal, ser centralizada 

e ter baixo poder de intervenção”. Para essa vertente a saúde do trabalhador está 

restrita a uma relação contratual e o empregado é o responsável pela manutenção da 
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sua saúde. A outra vertente chamada pelo autor de epidemiológico-sanitária, 

conduzida pelo Ministério da Saúde, tem caráter universal, entretanto ainda funciona 

de forma incipiente dentro do SUS.  

Apesar das diversas tentativas de integração dos três ministérios, como a 

criação do Grupo Executivo Interministerial de Saúde do Trabalhador (GEISAT), com 

a função de articular as ações, e da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador 

(CIST) que congrega, além dos três ministérios, diversos órgãos que discutem a 

saúde do trabalhador, na prática, ambas ainda têm pouca capacidade político-

institucional para romper com a fragmentação, pois não possuem capacidade 

decisória (VASCONCELLOS, 2007).  

Desta forma, a busca por estratégias efetivas que busquem romper com a 

desarticulação intra e intersetorial ainda se configura um desafio para Renast, uma 

vez que esta lógica fragmentada dificulta a execução das ações e penaliza o 

trabalhador já vítima daperversidade do mercado e das condições de trabalho (DIAS; 

HOELFEL;SILVA, 2005; OLIVEIRA; VASCONCELLOS, 1994).  

Utilizando-nos de uma metáfora, poderemos dizer que a proposta de 
integração é como confeccionar uma roupa nova com velhos retalhos, 
uma vez que sua efetivação pura e simples termina por reunir 
instituições que trazem, na sua prática, e no corporativismo dos seus 
quadros, vícios estruturais gravíssimos resultantes de uma política 
historicamente ineficiente para área (Oliveira;Vasconcellos, 1994.p 
153.). 
 

Apesar das dificuldades, o SUS apresenta uma maior capacidade operativa 

devido à descentralização de sua rede de serviços, entretanto ainda persistem 

fragilidades nas ações devido a pouca relevância da Saúde do Trabalhador dentro do 

sistema. (VASCONCELLOS; MACHADO, 2011). A criação de serviços especializados 

para a assistência ao trabalhador não gerou impacto na assistência, nem tão pouco 

no desenvolvimento da política.  

Para Hoefel (2005), o SUS ainda não incorporou o trabalho enquanto fator 

determinante do processo saúde/doença. Desta forma, não houve um rompimento do 

caráter assistencial característico das práticas do campo da medicina do trabalho. A 

superação deste caráter requer uma maior articulação entre os serviços e 

principalmente a inclusão da saúde das ações de saúde do trabalhador no cotidiano 
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dos serviços de saúde em todos os níveis de complexidade (HOEFEL; DIAS; SILVA, 

2005; SANTOS; LACAZ, 2011). 

Apesar de já terem sido apontadas diversas dificuldades na construção da 

política de saúde do trabalhador, as soluções propostas não tem conseguido produzir, 

na prática, os efeitos desejados. Assim, torna-se importante realizar uma análise que 

permita compreender quais os fatores envolvidos na construção da política podem ter 

influenciado, ou até mesmo determinado, este processo. 

 

2.3 ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Na literatura há um grande número de definições para o termo política públicas. 

Em termos acadêmicos, pode-se definir como uma área de estudo que analisa as 

ações do governo sobre as questões públicas. Entretanto, no sentido de governo, para 

Marilena Chauí (1995), política pública se refere à “ação exercida pelos governantes 

que detém a autoridade para dirigir a coletividade organizada em Estado”. Para Viana 

e Baptista (2009), a política pública pode ser definida como um conjunto de 

procedimentos e medidas tomadas pelo Estado que revelam a sua orientação política 

e regulam as atividades governamentais de interesse público. 

Portanto, a política pública tem o papel de mediar a relação que se estabelece 

entre Estado e sociedade. Entretanto, esta é uma relação permeada por disputas de 

interesse e de poder. Assim, a análise de política deve contemplar as relações de 

poder entre os atores envolvidos na construção da política e as influências que estes 

exercem sobre o Estado, bem como, as intervenções adotadas pelo Estado (CHAUÍ, 

1994). 

A formulação de uma política pública se dá a partir da materialização em 

programas e ações das propostas formuladas pelo governo para a resolução de 

questões de ordem pública e que, quando implementadas, deverão produzir 

mudanças na vida da população e estarem sujeitas a acompanhamento, análise e 

avaliação (VIANA; BAPTISTA, 2009). 
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Entretanto, o papel da formulação das políticas não cabe apenas ao Estado, 

considerando um vasto conjunto de influências, internas e externas, que contribuem 

para esse processo. A construção da política é sobretudo afetada pelos atores, sua 

posição, seus valores e expectativas como também pelo poder das estruturas. 

Movimentos sociais, grupos de interesses, organismos internacionais e instituições 

financeiras são exemplos de atores quepodem influenciar na construção das políticas 

com maior ou menor influência de acordo com a política formulada (SOUZA, 2006; 

WALT; GILSON,1994).  

Dessa forma, o objeto da análise de política não se restringe a conhecer os 

projetos e programas desenvolvidos pelas políticas setoriais, mas se debruça 

previamente a analisar os processos que regem a decisão, elaboração e 

implementação de uma dada política, a inter-relação entre as instituições políticas e o 

conteúdo da política, tendo como foco o questionamento da ação pública, suas 

finalidades e suas conseqüências (FREY, 2000; SOUZA, 2006;VIANA; BAPTISTA, 

2009 ). 

Enquanto área de conhecimento, a análise da política pública surge nos 

Estados Unidos como um campo necessariamente multidisciplinar cujo foco está nas 

explicações sobre a natureza da política e de seus processos. A análise de políticas 

públicas contribui com a ação pública ao desvendar os fatores internos e externos que 

condicionam a ação do Estado. (FARIA, 2003; FREITAS 2003; FREY, 2000; SOUZA, 

2006; VIANA; BAPTISTA, 2009) 

Este tipo de estudo vem sendo mais fortemente utilizado nos países 

desenvolvidos, principalmente voltado para as políticas econômicas e somente a partir 

da década de 80 foi trazida para os países em desenvolvimento, sendo direcionado 

para análise das políticas sociais (FARIA, 2003). Com o crescimento das pesquisas 

na área a Análise de Política passou a envolver as dimensões técnica, política, social 

e cultural. Além disso, têm havido  uma crescente produção de conhecimento na área 

desenvolvida por profissionais de diferentes que atuam em diferentes áreas  

(BROOKS, 2007).  

No campo da análise de política existem diferentes modelos teóricos que 

tentam explicar as diversas relações presentes no desenvolvimento de uma política 
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que variam de acordo com a abordagem, enfocando distintos aspectos de acordo com 

o objetivo da análise. 

Apesar dessa diversidade, é possível levantar elementos importantes que lhes 

são comuns. O principal deles é que a formulação de uma política pública envolve 

diferentes atores em diferentes níveis de decisão. E que após a sua formulação existe 

uma longa etapapara sua execução, implementação e posterior avaliação. Para 

facilitar a compreensão dessas fases, a análise de política desenvolveu um método 

que decompõe o processo em momentos. Esse método ficou conhecido como ciclo 

da política (FREY, 2000;VIANA; BAPTISTA, 2009). 

A análise de política pode ser realizada enfocando amplamente todo o processo 

político, concentrando nas questões maiores como os fluxos de poder, a interação 

entre os atores e os efeitos do macro contexto político e econômico. E também pode 

se ater a alguns estágios do processo político e nos aspectos técnicos e 

administrativos da formulação e implementação da política (VIANA e BAPTISTA, 

2009).   

Existem várias propostas de divisão do ciclo da política que se diferenciam 

apenas gradualmente: definição da agenda, formulação da política, implementação e 

avaliação da política (VIANA e BAPTISTA, 2009). 

O primeiro momento da construção de uma política é o reconhecimento de um 

problema enquanto relevante e que pode determinar uma ação política. Para Viana e 

Baptista (2009), um problema torna-se prioritário quando mobiliza grupos de interesse 

dotados de poder, quando gera uma crise, calamidade ou catástrofe. O papel da mídia 

e outras formas de comunicação social é bastante relevante nesta fase. Entretanto é 

importante destacar o papel dos governantes na decisão de quais situações ou 

problemas irão se tornar prioridade para o governo (FREY, 2000). 

A partir do momento que um problema se torna prioritário, ele entra na agenda, 

o que corresponde à primeira fase do ciclo de políticas. A entrada na agenda política 

representa a priorização daquela situação ou problema em detrimento de outros 

(FREY, 2000). 
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O momento seguinte corresponde à formulação da política, consistindo na 

formulação de uma solução (ou soluções) para o problema. Havendo mais de uma 

possibilidade, há igualmente um processo de escolha entre as alternativas possíveis 

de ação, e a seguir sãodefinidas as metas a serem cumpridas, os recursos 

necessários e a duração da intervenção (FREY, 2000;VIANA e BAPTISTA, 2009).  

O momento da implementação envolve diferentes atores em diversas 

instâncias do governo; é o momento de colocar o conteúdo da política em prática. 

Nesta etapa são realizadas as negociações em torno da operacionalização das 

diretrizes e ações. Este processo não necessariamente deve obedecer estritamente o 

originalmente proposto, pois que diretrizes e ações por vezes requerem ajustes, 

reorientações ou até, alterações no próprio conteúdo da política, sendo que nesse 

movimento é possível até mesmo ocorrer o reinício do ciclo da política. Esse processo 

é considerado bastante importante para a análise de política pois nem sempre os 

objetivos propostos conseguem ser efetivados na prática (FREY, 2000;VIANA e 

BAPTISTA, 2009). 

A análise dos processos de implementação envolve duas abordagens. A 

primeira tem por objetivo a análise da qualidade técnica dos projetos e programas. 

Nesta abordagem, os objetivos estipulados no conteúdo das políticas são 

confrontados com os resultados alcançados, ou seja, até que ponto o que foi solicitado 

está sendo efetuado e quais as possíveis falhas na implantação. A segunda 

abordagem enfoca o processo de implementação, ou seja, é descrito o que acontece, 

quais os atores envolvidos, qual o seu papel, como se comportam, como se dão as 

disputas e quais os resultados alcançados (FREY, 2000). 

A última fase do ciclo da política é a avaliação, quando se avalia o já 

implementado. A avaliação corresponde ao julgamento sobre as práticas sociais 

planejadas a partir de políticas, programas e serviços de saúde (VIEIRA-DA-SILVA, 

2010).  

Apesar de, na prática, a construção de uma política não obedecer a um formato 

tão linear, uma vez que, no cotidiano da gestão, é difícil estabelecer uma clara divisão 

entre os processos, o método do ciclo das políticas permite o estudo detalhado de 
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cada momento, fornecendo um quadro de referência para análise processual. (FREY, 

2003; VIANA, 2008) 

A atribuição de função a cada momento permite construir referências que 

possibilitam identificar os resultados da política, como também comparar diferentes 

políticas. Esta divisão permite ainda que análise seja realizada através de todo o ciclo 

político ou enfocando determinados momentos e processos de acordo com o objetivo 

pesquisado. Nesse sentido, há evidências empíricas de que tem havido impedimentos 

para a efetiva construção da PNST em âmbito local e a análise deimportantes etapas 

do seu processo de construção podem ajudar a compreender o percurso desta política 

no Estado. 

Assim, a proposta deste trabalho é analisar a construção da Política Nacional 

de Saúde do Trabalhador em Pernambuco, mediante um dado arcabouço teórico-

metodológico conforme explicitado acima. 

Trata-se de uma tarefa complexa que exige a capacidade de compreender e 

descobrir os sentidos e as relações a partir dos dados e das informações coletadas.  

Para isso, faz-se necessário o uso de algumas categorias de análise que permitam o 

estudo detalhado da política. A importância das categorias de análise escolhidas vai 

depender de cada situação particular e das relações dentro de um contexto mais 

amplo (SOUZA, 2009). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar o processo de construção da política de saúde do trabalhador em 

Pernambuco desde a Renast, destacando os desafios procedentes do atual ambiente 

de crescimento econômico do estado. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Resgatar o cenário de emergência da PNST com o objetivo de entender os 

constrangimentos externos e internos que vem dificultando sua implantação no 

estado. 

Identificar as dificuldades da política de saúde do trabalhador no estado e as 

estratégias utilizadas pelos Cerests para adequar-se às proposições da PNST. 

. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

 

De acordo com os objetivos deste trabalho, foi desenhada uma estratégia de 

pesquisa a partir de um estudo qualitativo, de caráter exploratório, que utilizou como 

técnicas de pesquisa a pesquisa documental e a aplicação de entrevistas semi-

estruturadas, com informantes selecionados no universo dos atores envolvidos com a 

política de saúde do trabalhador no Estado de Pernambuco. 

A utilização dos métodos qualitativos na construção desta pesquisa se apoia 

no fato de que pesquisa qualitativa não pretende explicar a realidade, mas traduzir o 

sentido produzido em um dado sistema de relações para outro sistema de relações. 

Além disso, os processos de diferenciação, importantes para a pesquisa social, 

podem ser melhor captados através da dimensão qualitativa (MELUCCI, 2005). 

É importante perceber também que na pesquisa qualitativa o objeto assume o 

papel de ator social e desenvolve um papel ativo que condiciona a construção do 

conhecimento. Para Ranci (2005), a construção do objeto e das explicações 

associadas a este objeto depende do conjunto de processos relacionais que se 

desenvolvem entre este e o pesquisador. 

Tudo que é observado na realidade social é observado por alguém, 
que se encontra, por sua vez, inserido em relações sociais e em 
relação ao campo que observa. Por estas razões, o papel do 
observador e a relação entre o observador e o assim chamado objeto 
de pesquisa transforma-se em um ponto crítico da reflexão (...) 
(Melucci, 2005:33) 

Assim, a relação entre hipótese e verificação de hipótese, deixa de ser linear e 

o conhecimento passa a ser produzido através da troca dialógica entre observador e 

observado (MELUCCI, 2005). 

Nesse sentido, as primeiras aproximações com o tema se deram a partir da 

participação em seminários, eventos e reuniões relacionados ao tema da saúde do 

trabalhador que aconteceram no Recife e no Cabo de Santo Agostinho entre os anos 

de 2011 e 2012. A participação nesses espaços permitiu o levantamento das primeiras 

questões sobre o objeto do estudo e a aproximação com alguns atores da política de 

saúde do trabalhador. 
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4.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

A coleta dos dados foi realizada em diferentes instâncias que se ocupam com 

o desenvolvimento da política de saúde do trabalhador em Pernambuco, tais como o 

Conselho Estadual de Saúde, especificamente a CIST, a Secretaria Estadual de 

Saúde e os Cerests Regionais localizados nos municípios do Cabo de Santo 

Agostinho, do Recife e de Goiana. 

A escolha dos Cerests contemplou especificamente os municípios do Cabo de 

Sto Agostinho (na região mata-sul) e de Goiana (na região mata-norte) tendo em vista 

as mudanças que vem ocorrendo em ambos, nos últimos cinco anos, em decorrência 

dos investimentos aí concentrados. Trata-se da construção do complexo industrial do 

Porto de Suape e do polo industrial fármaco-químico e automobilístico, 

respectivamente, processo esse que vem introduzindo um notável conjunto de 

transformações econômicas e sociais para a população desses territórios.  

Daí que em um processo de tal magnitude seja coerente pressupor ser 

significativo o impacto sobre a vida e a saúde da força de trabalho mobilizada para 

responder às demandas do parque produtivo instalado que, por sua vez, traz consigo 

toda uma cadeia produtiva que envolvem demandas nas mais diversas áreas tais 

como, comércio, prestação de serviços, construção civil, entre outras . Em 

decorrência, pareceu oportuno investigar o caráter e o desenvolvimento da política 

pública diretamente voltada à atenção da saúde da população trabalhadora.  

Somados, esses três Cerests Regionais são responsáveis por51 municípios, 

cerca de 30% dos municípios do estado, e por uma população que corresponde a 

mais de 45% de toda população do estado (IBGE, 2010). No que se refere ao perfil 

produtivo, a regional Goiana possui 26 municípios e, até à introdução das novas 

empresas, as principais atividades produtivas estavam ligadas à cultura e ao 

beneficiamento da cana-de-açúcar e à pesca. A regional do Cabo de Santo Agostinho, 

com 17 municípios apresentava parte da sua área de abrangência voltada para a 

atividade da pesca, principalmente artesanal e parte voltada para o cultivo da cana-

de-açúcar. O Cerest Recife, é responsável pela capital e mais 8 municípios da Região 

Metropolitana, entre eles Olinda e Camaragibe. De acordo com dados do IBGE no 

Recife a maior parte dos trabalhadores atua no setor de serviços. Entretanto, a 
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instalação de novas empresas e os investimentos em infraestrutura na Região 

Metropolitana tende a aumentar o número de empregos na construção civil, 

considerando a enorme pressão sobre este setor frente ao quadro descrito. 

A escolha dos sujeitos foi estabelecida a partir da sua representação, 

conhecimento e prática na área do estudo. Dessa forma, foram definidos enquanto 

critérios de inclusão o conhecimento, a atuação e a experiência na área de Saúde do 

Trabalhador, critérios esses que justificam a escolha dos coordenadores dos Cerests 

. No entanto, no decorrer do estudo, novos sujeitos foram identificados e incorporados 

à pesquisa ao serem apontados como informantes chaves pelos entrevistados.  

No estado de Pernambuco existe um Cerest estadual cujo coordenador não se 

dispôs a participar da pesquisa. É importante ressaltar que todos os sujeitos, no 

momento das entrevistas, estavam atuando diretamente na política de saúde do 

trabalhador no estado e que todos assinaram o termo de compromisso livre e 

esclarecido. 

Uma repercussão da desmobilização da saúde do trabalhador no estado foi 

percebida pela dificuldade na identificação dos atores para participar da pesquisa. 

Seja pela resistência manifesta de alguns para falar a respeito da condução local da 

PNST, seja pela falta de registro sistematizado das ações pertinentes ao 

desenvolvimento da política.  

Assim, foi possível entrevistar: a gerente estadual da política de saúde do 

trabalhador; os coordenadores dos Cerest’s dos Recife, do Cabo de Sto Agostinho e 

de Goiana, dois técnicos que atuam nos Cerests (Recife e Goiana), uma informante 

chave e a coordenação da CIST estadual. É importante destacar que no período de 

construção desse estudo foramsubstituídos a gerente estadual e os coordenadores 

de dois dos três Cerests estudados, fatos esses com repercussão sobre a memória 

institucional. 

 

 

 

 

4.2 COLETA DE DADOS 
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A coleta de dados foi realizada a partir da reunião de documentos – portarias, 

leis e decretos - que fazem referência à política de saúde do trabalhador, emitidos em 

âmbito nacional e estadual, da pesquisa bibliográfica e da realização de entrevistas 

semi-estruturadas.  

Quanto às entrevistas (semi-estruturadas), foram realizadas com oito atores da 

política de saúde do trabalhador no estado.  As mesmas foram gravadas e transcritas 

pela autora para análise do material obtido. Todas elas seguiram um roteiro elaborado 

com base no estudo das portarias da Renast e de pesquisa bibliográfica que 

evidenciou, entre outros aspectos, as principais dificuldades para o desenvolvimento 

da política de saúde do trabalhador pelos Cerests localizados em diversos estados do 

país. 

Na interação entre a pesquisadora e os entrevistados e pela natureza mesma 

da pesquisa qualitativa, foi possível vivenciar a entrevista enquanto um 

"modouniversalde investigaçãosistemática",não sendo considerada um instrumento 

neutro de coleta de dados, mas sim um processo de interação entre duas ou mais 

pessoas (MINAYO, 2011). Nesse caso, o entrevistado, enquanto ator social, 

desenvolve um papel ativo no processo da pesquisa assumindo um duplo papel pois 

ele  é visto e interpelado enquanto fazendo parte do contexto estudado, ao mesmo 

que observa e interpreta este contexto. Os entrevistadores, por seu turno, estão cada 

vez mais vistos como participantes ativos na interação com os entrevistados (RANCI, 

2005; FONTANA e FREY, 1998). 

Deve-se registrar a dificuldade na obtenção do material documental de 

interesse para a pesquisa, tanto no âmbito das secretarias quanto nas instâncias de 

controle social. Ainda assim foram acessados os documentos relacionados a seguir:  

 

 

Quadro 1 

Relação dos Documentos emitidos pelo governo do estado de Pernambuco 

DOCUMENTO ANO 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 1989 

PORTARIA N.° 942 1994 
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DECRETO N.°20.786 CÓDIGO DE SAÚDE DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO 
 

1998 

PORTARIA  Nº 008 2008 

PORTARIA Nº 009 2008 

PLANO ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR  2008-2011 

  

Quadro 2 

Relação dos Documentos emitidos pelo Governo Federal 

DOCUMENTO ANO 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 

LEI Nº 8080 1990 

PORTARIA SAS/MS N.° 119 1993 

PORTARIA INTERMINISTERIAL N.º 18 1993 

PORTARIA INTERMINISTERIAL MPAS/MS N.º 11 1993 

PORTARIA INTERMINISTERIAL MPAS/MS N.º 14 1996 

PORTARIA INTERMINISTERIAL MT/MS/MPAS Nº 7 1997 

PORTARIA GM/MS N.º 3.120 1998 

PORTARIA GM/MS Nº 3.908 1998 

PORTARIA GM/MS Nº 1339 1999 

PORTARIA GM/MS N.º 3.947 1998 

PORTARIA GM/MS N.º 1.969 2001 

PORTARIA GM/MS N.º 1.679 2002 

PORTARIA GM/MS N.º 656 2002 

PORTARIA GM/MS N.º 666 2002 

PORTARIA GM/MS N.º 777 2004 

PORTARIA GM/MS Nº 1.172 2004 

PORTARIA GM/MS Nº 2.123 2004 

PORTARIA GM/MS Nº 1068 2005 

PORTARIA GM/MS Nº 2.437 2005 

PORTARIA GM/MS Nº 2.458 2005 

PORTARIA GM/MS Nº 698 2006 

PORTARIA GM/MS Nº 1.956 2007 

PORTARIA GM/MS No- 2.728 2009 

PORTARIA GM/MS Nº 2.978 2011 

PORTARIA GM/MS Nº 1.823 2012 
 

4.3 ANÁLISE DO MATERIAL 
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Da análise documental tentou-se extrair elementos e componentes que 

remetessem ao processo de reconstrução da PNST no estado de Pernambuco 

descrevessem a atuação desta política no âmbito dos Cerests. 

A análise do material teve como objetivo compreender os processos envolvidos 

nas etapas de construção da agenda, formulação e implementação da política de 

saúde do trabalhador no estado de Pernambuco. Desse modo, buscou-se destacar os 

principais atores envolvidos nesse processo e os aspectos do cenário que 

influenciaram na implementação da política no estado.  

A análise documental foi efetuada a partir da leitura e análise dos documentos 

emitidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde (SES/PE), 

desde os anos noventa. O estudo desses documentos teve como objetivo resgatar o 

componente histórico da construção da política de saúde do trabalhador, 

considerando os distintos momentos da política e seus respectivos cenários. A análise 

desse material permitiu identificar aspectos relevantes da formulação da política 

nacional e local e suscitou alguns questionamentos sobre sua implementação e o 

modo como a rede de serviços de saúde aderiu às demandas prescritas.  

A análise das entrevistas procurou caracterizar os diferentes momentos do ciclo 

da política com destaque para a construção da agenda, a formulação e a 

implementação da política no estado, trazendo a tona, a partir das falas, as principais 

dificuldades nesse processo e evidenciando os atores envolvidos e o cenário de 

construção da política.  

A partir dessas análises pretendeu-se resgatar aspectos da história através do 

relato dos atores que estão ou estiveram envolvidos com a construção da PNST no 

estado. É importante destacar que essa história está andamento e o resgate da sua 

trajetória até aqui possibilita a melhor compreensão da sua construção. Cabe salientar 

ainda que o conteúdo das entrevistasestá diretamente relacionado às vivências de 

cada sujeito de acordo com o lugar que ocupa e da forma como enxerga a política. 

Assim, o conteúdo das entrevistas foi utilizado na composição do texto e em alguns 

momentos aparecem trechos que servem para destacar ou exemplificar o tema que 

está sendo discutido. 



42 
 

 
 

De uma perspectiva metodológica o quadro adotado foi o do “ciclo das políticas” 

pelo qual se fez possível estudar os componentes e a dinâmica de cada um dos 

momentos do ciclo, fornecendo um quadro de referência para a análise processual 

(FREY, 2003; VIANA, 2008). Desse modo foram explorados a definição da agenda de 

governo, a formulação da política e a implementação. 

Considerando que o ciclo da política não prescinde de um cenário que lhe 

confira sentido e explicação destacou-se os diferentes contextos políticos a partir dos 

quais as decisões de governo foram formuladas e implementadas. E como não há 

cenário sem atores, esses conferiram vida ao objeto mesmo da pesquisa. 

 

 

4.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO E CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 

As limitações do método a ser utilizado são aquelas que podem ser 

encontradas em qualquer estudo que se utilize de dados qualitativos extraídos por 

meio de entrevistas semiestruturadas, entre elas a falta de motivação do entrevistado, 

a incompreensão das perguntas; o fornecimento de respostas falsas consciente ou 

inconscientemente; a influência da relação pessoal ou das opiniões do entrevistador 

sobre o entrevistado.  

A pesquisa foi desenvolvida respeitando todos os parâmetros bioéticos da 

Resolução n.º196/96 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Todos 

os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a coleta 

de dados foi iniciada somente após o projeto ter sido submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde – CCS- UFPE. 

A Secretaria Estadual de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, bem como as 

Secretarias Municipais dos municípios onde se encontram os Cerest’sautorizaram a 

realização da pesquisa formalmente através de uma Carta de Anuência Institucional. 

Na divulgação dos resultados do projeto será respeitado o sigilo pessoal dos sujeitos 

envolvidos na investigação. 
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5 A CONSTRUÇÃO DA AGENDA DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO ESTADO DE 

PERNAMBUCO 
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O processo de construção do Programa de Saúde do Trabalhador do Estado 

de Pernambuco remonta aos anos noventa do século vinte. Todavia, os antecedentes 

da construção dessa agenda aludem aos anos setenta e oitenta, quando se registra a 

descrição de um cenário bastante adverso para os trabalhadores. 

Assim como nas outras regiões do país, os trabalhadoressofriam com os baixos 

salários, as intensas jornadas de trabalho e os frequentes acidentes, motivos que 

justificavam o grande número de afastamentos do trabalho. Além disso, existia uma 

forte opressão ao movimento sindical por parte dos governos dos militares. 

Para alguns entrevistados, houve uma destacada participação do movimento 

sindical, de professores universitários e de profissionais que atuavam na saúde do 

trabalhador no desenvolvimento dessa discussão no estado. Para eles, a organização 

dos sindicatos e a reivindicação pela garantia dos direitos dos trabalhadores 

contribuíram para que a saúde do trabalhador passasse a fazer parte da agenda do 

governo. 

De acordo com Lacaz (1997), o mesmo ocorreu em outros estados, como São 

Paulo, onde o movimento sindical e a academia tiveram um importante papel no 

desenvolvimento de ações voltadas para a saúde dos trabalhadores pelo poder 

público.  

Nós tínhamos antes uma situação muito diversa de hoje porque era 
uma situação de desbravação. Então, a gente tinha um regime muito 
duro, uma classe patronal muito arcaica. Naquele momento era 
necessário ter feito tudo aquilo, ou você fazia, ou não conseguia nada. 
Antes nós não tínhamos essas coisas que temos hoje com mais 
facilidade, você pode cobrar na justiça pautado na legislação. Então a 
gente limpou o campo e tirou esse resíduo, criou outra maneira de 
atuação para os trabalhadores e que hoje existem muitas centrais 
sindicais [E3]. 

No contexto nacional, o campo da saúde do trabalhador começou a tomar 

forma no final da década de setenta e início dos anos oitenta com o objetivo de 

investigar e intervir sobre a relação saúde-trabalho, buscando uma interlocução com 

a classe trabalhadora. Nesse período, houve um crescimento da classe operária 

industrial gerado pelo rápido processo de industrialização do país impulsionado pelas 

grandes multinacionais (LACAZ, 1996).   
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Esse rápido processo de industrialização, caracterizado pela substituição das 

importações e pelo investimento na urbanização, foi marcado também por um grande 

aumento no número de acidentes e mortes de trabalhadores, o que levou a classe 

trabalhadora a reivindicar a regulamentação da jornada de trabalho e a defesa da sua 

saúde mediante a melhoria das condições de trabalho (LACAZ, 1996).  

E os acidentes que ocorreram aqui em Pernambuco, nós tivemos 
problemas sérios com acidentes nas empresas, morte de pessoas 
com explosão, mortes de pessoas em fornos de alta pressão na 
siderurgia, pessoas que levaram quedas, então houve uma série de 
acidentes aqui em Pernambuco. O bojo era a questão da saúde do 
trabalhador, junto com issovinha a questão do salário, a redução da 
jornada de trabalho e o fim das horas extras [E3]. 

A reivindicação dos trabalhadores fez com que as questões da saúde e da 

segurança nos ambientes de trabalho tivessem destaque nos acordos coletivos, tanto 

local, quanto nacionalmente (LACAZ, 1996). Além disso, fez com que os sindicatos 

buscassem assessoria na área de saúde do trabalhador na tentativa de superar a 

lógica médico-assistencialista que predominava nos sindicatos, em detrimento de 

ações dirigidas à prevenção de agravos gerados nos ambientes de trabalho. 

Essa lógica assistencial foi herdada da estrutura sindical corporativa criada no 

período do Estado Novo. Naquele período, o governo detinha forte controle sobre os 

sindicatos que, para executar suas atividades, precisavam ser reconhecidos pelo 

Ministério do Trabalho. Em contrapartida, o governo oferecia algumas vantagens aos 

trabalhadores sindicalizados, entre elas o benefício da legislação previdenciária. 

Quanto aos sindicatos maiores, ofereciam benefícios aos sócios, tais como a 

assistência médica e odontológica (CARVALHO, 2011).  

Na tentativa de superar essa lógica, o movimento sindical buscou a articulação 

com outros atores como a academia e os profissionais de saúde que atuavam na área. 

Nesse sentido, a academia exerceu um papel importante, no apoio ao movimento 

sindical, dando suporte às questões técnico-científicas e acompanhando as 

fiscalizações nos ambientes de trabalho realizadas pelos sindicatos.  

Os sindicatos começaram a criar dentro da sua estrutura, que até 
então não existia, uma estrutura da saúde. Não da saúde do 
trabalhador, só da saúde. Criavam clínicas, consultório odontológico, 
de pediatras e ginecologistas para maquiar a situação que era um 
pedido do governo da época. Aí em muitos sindicatos foi criada a 
comissão de saúde do trabalhador, inclusive o que eu fazia parte, mas 
nós ainda éramos muito limitados. Tínhamos o assessoramento do 
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INST, da CUT, mas era muito distante, não tinha muito acesso, então 
a gente ficava mais nas nossas discussões [E3]. 

O fortalecimento do movimento sindical levou à criação, em 1980, do 

Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisa de Saúde do Trabalhador e dos 

Ambientes de Trabalho (DIESAT), o qual teve um importante papel na assessoria aos 

sindicatos ao contribuir para sua organização interna e na divulgação das 

informações, fortalecendo a articulação entre eles (LACAZ, 1996).  

 E depois que foi criado o DIESAT, que era o departamento sobre a 
saúde, nós começamos a ter uma radiografia melhor aqui em 
Pernambuco da situação de saúde dos trabalhadores, das condições 
de trabalho, dos acidentes fatais e das doenças propriamente ditas. 
[E3] 

A organização dos trabalhadores nos sindicatos foi acompanhada pela 

mobilização de outros setores da sociedade que sofriam com as consequências do 

“milagre econômico” e a redução nos investimentos sociais exercida pelos governos 

militares (LACAZ, 1996). Em Pernambuco, especificamente no Recife, a organização 

popular deu-se, fortemente, através da luta pela garantia de direitos básicos como 

moradia, posse da terra, energia elétrica e saneamento, por meio da organização de 

entidades de bairro (LEAL, 2003). 

Essas entidades não se limitavam à reivindicação, mas participavam 

ativamente de grupos de trabalho, militância partidária e organizavam eventos e atos 

políticos. A pressão do movimento permitiu um reconhecimento e a inserção dos seus 

interesses na agenda pública da Prefeitura do Recife na década de oitenta, através 

de maior participação da população noprocesso de construção das políticas e da 

ampliação da sua participação nos espaços institucionais (LEAL, 2003). 

A década de 80 foi marcada como a década do movimento social, a 
comunidade passou a discutir nos bairros as políticas públicas e as 
suas demandas, ocorreu a reorganização da classe trabalhadora com 
o novo sindicalismo, o fortalecimento da Reforma Sanitária. No Recife, 
os segmentos excluídos da sociedade se organizaram, se aglutinaram 
e foram para as ruas [E2]. 

A aproximação do movimento sindical com o movimento da Reforma Sanitária 

levou ao fortalecimento do campo da saúde do trabalhador a partir das formulações 

que divergiam do enfoque da medicina ocupacional e passavam a tratar da saúde do 

trabalhador a partir da perspectiva da medicina social. Para Lacaz (1996), houve um 

importante corte histórico em decorrência da VIII Conferência Nacional de Saúde com 



47 
 

 
 

a proposta de criação do SUS, colocando a saúde como direito e englobando a saúde 

do trabalhador.  

Para os entrevistados, as conferências de saúde do trabalhador tiveram um 

papel importante para colocar esse tema na agenda do governo no estado. Segundo 

eles, a partir da participação dos profissionais de saúde e do movimento sindical nas 

conferências foi possível fortalecer o debate sobre a saúde do trabalhador em 

Pernambuco.    

A I CNST, ocorrida logo após a VIII CNS, materializou as reivindicações para a 

criação de um programa de saúde para os trabalhadores de todo o país, à semelhança 

da experiência do Programa de Saúde do Trabalhador que já existia em alguns 

municípios do interior de São Paulo. 

A ascensão da saúde do trabalhador se deve a própria efervescência 
dos movimentos sociais que estavam se organizando no final da 
década de 80, com o fim da ditadura, isso dá essa efervescência, esse 
crescimento e por conta da realização da primeira Conferência de 
Saúde do Trabalhador que isso dá um gás nessa discussão e aí 
Pernambuco entra nesse burburinho e vai... [E2]. 

Para Vasconcelos (2007), a realização da conferência antes da Constituinte 

(1988) reafirmou o lugar da política de saúde do trabalhador no SUS e exerceu alguma 

influência para que essa constasse do texto constitucional. 

Um dos reflexos na agenda do governo do estado de Pernambuco foi a 

adequação em 1989 do texto da constituição estadual à nova Constituição Federal no 

que se refere à inclusão, enquanto atribuição do SUS, de medidas voltadas para a 

garantia da segurança dos trabalhadores através da eliminação dos riscos de 

acidentes e doenças ocupacionais; do controle e fiscalização dos ambientes de 

trabalho e da participação dos trabalhadores na gestão dos serviços relacionados à 

medicina e segurança do trabalho (PERNAMBUCO, 1989).  

As primeiras experiências em saúde do trabalhador no estado ocorreram de 

forma isolada. Os relatos ressaltam a importância de duas experiências, a saber: a 

Clínica de Saúde do Trabalhador, que prestava assistência à saúde dos trabalhadores 

de Olinda e o ambulatório de saúde do trabalhador do Hospital das Clínicas. Esses 

serviços posteriormente foram incorporados ao Programa de Saúde do Trabalhador 

do estado.  
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Quem começou a discussão de saúde do trabalhador aqui em 
Pernambuco foi Olinda. Esse núcleo, que depois veio pra Recife, na 
verdade se organizou em Olinda, porque Olinda sempre foi um reduto 
de pensadores, de críticos na questão do partido, na questão do PT e 
existia uma aliança muito próxima do PT com o PCdoB nesse campo 
lá em Olinda [E2]. 
 

Logo no início dos anos noventa, em Pernambuco, ocorreu o lançamento de 

um edital pela Secretaria Estadual de Saúde, em 1993, para a contratação de 

profissionais que deveriam atuar no Programa de Saúde do Trabalhador (PST). Esse 

concurso aprovou diversos profissionais entre médicos, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem e requereu para todos,especialidade na área. A realização do concurso 

visando a contratação desses trabalhadores pode ser considerado um passo 

institucional importante para a materialização do PST no estado. 

É possível perceber, pois, na cena da construção da agenda/formulação da 

política uma dupla presença. De um lado, o papel exercido pelos governantes do 

período no sentido de responderem às demandas dos trabalhadores e, portanto, 

devendo ser reconhecidos enquanto atores do processo. Por outro, o decisivo papel 

desses trabalhadores ao pressionarem no sentido de assegurar a inserção da saúde 

do trabalhador na agenda do governo. Para isso, ressalta-se a importância da 

mobilização social em torno do problema, a articulação entre os diferentes atores e a 

representação nos espaços institucionais de participação. 

Para Jesus e Assis (2012), um problema político pode ser percebido pela 

primeira vez por um grupo social isolado e através da atuação dos atores envolvidos 

passar a fazer parte da agenda do governo, exigindo desse a formulação de propostas 

que viabilizem a solução desses problemas. É importante ressaltar que o cenário da 

época permitiu uma correlação de forças francamente favorável à incorporação das 

demandas dos trabalhadores pelo poder público. 

Assim, pode-se considerar que a agenda das reformas constitucionais na 

década de oitenta foi impelida pela mobilização de diferentes setores da sociedade 

que canalizaram suas demandas há muito reprimidas (JESUS e ASSIS, 2012). A 

participação dos movimentos sociais, notadamente do movimento da Reforma 

Sanitária na formulação do SUS, e sua posterior incorporação pela Constituição 

Federal de 1988 expressou a incorporação das demandas da sociedade pelo Estado.  
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Como forma de responder à demanda dos trabalhadores e de alinhar-se ao 

governo federal o governo do estado criou o Programa de Saúde do Trabalhador 

(PST) de Pernambuco, através da Portaria 942/94. Esse programa foi formulado nos 

moldes do PST de São Paulo, buscando articular as áreas da Secretaria de Saúde do 

Estado (SES-PE) com os trabalhadores. Para isso, instituía um colegiado composto 

pelas áreas de epidemiologia, vigilância e assistência à saúde da SES-PE e pelo 

movimento sindical, representado pelas Centrais Sindicais e pela Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura de Pernambuco(FETAPE) (PERNAMBUCO, 1994). 

De acordo com a Portaria, esse colegiado tinha a função de executar o PST e 

dentro das suas atribuições estavam a de garantir a adequada assistência aos 

trabalhadores na rede; notificar compulsoriamente os casos de doenças ocupacionais 

e acidentes de trabalho; realizar a vigilância dos ambientes de trabalho, podendo 

inclusive intervir nos ambientes; além de promover cursos para os trabalhadores. A 

gerência do programa também se dava de forma colegiada por meio de um 

coordenador geral, indicado pelo secretário de saúde e três coordenadores adjuntos 

que representavam os setores de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e 

assistência à saúde (PERNAMBUCO, 1994). Ainda que se tenha reconhecido a força 

do movimento sindical no processo inicial de formulação da política, ao que tudo 

indica, ela não teria sido suficiente para assegurar a participação dos principais 

interessados no colegiado de gestão do programa. 

A partir da portaria 942 e no âmbito do programa recém-instituído, foram 

criados os Centros de Referência Especializada em Saúde do Trabalhador, que 

ficaram conhecidos pela sigla CRESAT1, cuja missão era dirigir um “olhar para a 

saúde do trabalhador”, assegurando a assistência ambulatorial, a identificação e a 

investigação dos casos suspeitos de doença ocupacional ou acidente de trabalho. De 

acordo com os entrevistados, o programa deveria construir também um perfil de morbi-

mortalidade dos trabalhadores para subsidiar a construção da política. 

O programa criou Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 
nos grandes hospitais aqui da Região Metropolitana, onde aqueles 
profissionais que passaram no concurso iriam trabalhar. Esses 
serviços vinham na perspectiva de fazer um mapeamento e um 
diagnóstico da saúde do trabalhador [E2]. 

                                                           
11Foram criados sete CRESATs, todos localizados na Região Metropolitana, sendo que cinco 
deles funcionava nos grandes hospitais do estado (PERNAMBUCO, 1994). 
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Esse programa botou esses CRESATs para fazer número, para traçar 
um perfil de morbi-mortalidade. E aí, tomando pé da situação, ir 
implementando o que depois viria a ser uma política. Só que por 
questões políticas mesmo ele foi desandando [E7]. 
 

Dessa maneira, a implantação dos CRESATs no estado pode ser considerada 

como uma estratégia para a implementação do que viria a ser uma política. A 

construção de um perfil de morbi-mortalidade dos trabalhadores produziria um 

conjunto de informações relevantes que subsidiariam formulação de novas 

intervenções.  

A Portaria 942 criou, ainda, a Comissão Interinstitucional de Saúde do 

Trabalhador (CIST) como órgão de articulação interinstitucional“funcionando como 

assessoria técnica ao Conselho Estadual de Saúde para a definição de políticas, 

estabelecimento de prioridades e no acompanhamento e avaliação das ações de 

saúde do trabalhador” (PERNAMBUCO, 1994).  

Ela não era só uma comissão, ela era uma instância ampliada para 
garantir a participação do conjunto da sociedade. Ela é a primeira 
comissão interinstitucional de saúde do trabalhador do Brasil e foi 
regulamentada pela resolução 01 do CES-PE [E2]. 

A CIST-Pernambuco foi a primeira CIST criada no Brasil. Apesar do papel que 

lhe era atribuído, durante seus primeiros anos de funcionamento não esteve próxima 

do controle social. De acordo com os entrevistados, até meados de 2009, sua 

organicidade se dava principalmente junto à SES-PE, via Gerência Estadual de Saúde 

do Trabalhador, tendo pouca interface com o Conselho Estadual de Saúde (CES). 

A CIST, desde a sua criação em 1994 e até 2009, sempre funcionou 
dentro da Secretaria de Saúde, dentro da gerência de saúde do 
trabalhador. Não tinha uma relação da CIST com o Conselho.Tinha 
um representante do Conselho na CIST mas os encaminhamentos e 
as demandas não eram trazidos para o conselho, não era discutido, 
tanto que se você pegar as primeiras resoluções você não vai ver 
nenhuma deliberação do conselho em relação a saúde do trabalhador 
[E2]. 
 

Somente a partir de 2009, quando a representação da CUT assumiu a 

coordenação, a CIST reivindicou o seu espaço dentro do Conselho e passou a exercer 

seu papel junto ao controle social, fomentando o debate sobre a saúde do trabalhador. 

Outro marco legal da política de saúde do trabalhador no estado foi a 

reformulação do Código Sanitário de Pernambuco, ocorrida em 1998. Obedecendo às 
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orientações da Norma Operacional de Saúde do Trabalhador (NOST), o novo código 

ratificou o papel do estado na garantia da assistência integral à saúde dos 

trabalhadores em todos os níveis de atenção; no fortalecimento da vigilância nos 

ambientes de trabalho, mediante a notificação compulsória dos acidentes de trabalho 

e das doenças ocupacionais, além da fiscalização dos serviços contratados, 

conveniados e próprios das empresas para o atendimento ao trabalhador e na 

instituição de atividades educativas (PERNAMBUCO, 1998). 

A reformulação do código sanitário de 1998 já coloca algumas 
diretrizes como a notificação, o papel da vigilância, a inserção da 
participação de entidades de representação dos trabalhadores no 
processo de vigilância nos locais de trabalho. E nessa perspectiva o 
Código já norteia que os municípios poderiam implementar também 
essa questão de saúde do trabalhador, seguindo aquelas diretrizes 
[E2]. 
 

O Código Sanitário avança em relação à Portaria 942 no detalhamento e na 

abrangência das ações de vigilância. O Código estabelece o livre acesso da Vigilância 

Sanitária a “todos os ambientes de trabalho públicos e privados, portos, aeroportos, 

embarcações e veículos de qualquer natureza, a qualquer dia e hora, quando no 

exercício de suas atribuições” (PERNAMBUCO, 1998).  

Pelo Código Sanitário foram definidos como objetos de investigação e 

fiscalização por parte da vigilância as condições e os ambientes de trabalho; as 

condições dos processos de produção; as medidas de controle de risco e proteção 

coletivas e individuais e as condições de saúde dos trabalhadores. Além disso, foi 

atribuído à autoridade sanitária o poder de embargo e de interdição parcial ou total do 

estabelecimento em caso de situação de risco grave e iminente à saúde dos 

trabalhadores (PERNAMBUCO, 1998). 

O código de saúde de Pernambuco é bom, tem coisa para melhorar, 
com o que tem nele dá pra fazer boas coisas, ele preconiza desde 
1998 a notificação compulsória. Você tem todas essas coisas, mas 
falta vontade política devido aos conflitos entre capital e trabalho, os 
conflitos de interesse [E7]. 
 

Levando em conta os instrumentos legais construídos pelo estado, pode-se 

perceber que as demandas dos trabalhadores foram em alguma medida incorporadas 

na formulação do marco legal da política, quando esta assegurava a assistência à 

saúde, assim como a vigilância e a fiscalização dos ambientes de trabalho. Há 
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indicações, contudo, de que na prática, não foi possível perceber o impacto efetivo 

dessas ações. De acordo com os entrevistados, mudanças na conjuntura política do 

estado fizeram com que as ações formuladas não fossem completamente 

implementadas. 

 Essa efervescência foi um momento, e foram os gestores que 
estavam no momento e um grupo político que estava no momento, o 
processo do novo sindicalismo, a reorganização dos trabalhadores, e 
daqui a pouco vem a criação da CUT, PT, a nova constituição, então 
isso mobiliza a sociedade é um resultado da pressão social. Mas 
passado esse processo, de organização e tudo mais, então isso não 
ficou no papel, não ficou como uma política de Estado, mas de quem 
estava e do grupo político que estava no momento dessa 
efervescência[E2]. 
 

A conjuntura política do estado mudou a partir do resultado das eleições de 

1998, quando o então governador Miguel Arraes (PSB) foi derrotado por seu antigo 

aliado Jarbas Vasconcelos, eleito por uma diferença de mais de 1 milhão de votos 

(FERNANDES e AUGUSTO, 2013; PERNAMBUCO, 2013). A eleição de Jarbas 

Vasconcelos para governador marcou a ruptura do PMDB com a esquerda local. Sua 

candidatura apoiada pela coligação PSDB/PFL/PMDB/PPB contou com a conjuntura 

política nacional favorável, pelo apoio do então Presidente Fernando Henrique 

Cardoso. 

A campanha de Jarbas Vasconcelos a governador obteve vantagem com a boa 

aceitação da sua gestão à frente da Prefeitura do Recife, onde conseguiu eleger seu 

sucessor Roberto Magalhães (PFL/PMDB) e em decorrência da desarticulação dos 

setores de esquerda locais que se dividiram em torno de três candidaturas (LEAL, 

2003).  

O processo de declínio que entra já no governo Jarbas, então há 
conflito, inclusive com os trabalhadores, foi uma relação conflituosa de 
Jarbas com os trabalhadores principalmente na saúde e na educação. 
O modelo da gestão de Jarbas era voltado muito mais para direita do 
que para a esquerda, embora ele fosse PMDB, que se dizia esquerda. 
Mas o governo estadual não fez nenhum tipo de investimento no 
campo da saúde. E aí esses Cresats começaram a ser sucateados 
[E2]. 
 

Esse novo cenário político do estado trouxe repercussões para o PST. De 

acordo com entrevistados, a nova gestão não deu continuidade à implementação do 

programa e destituiu sua coordenação. Isso fez com que os CRESATs perdessem 
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seu foco de atuação e passassem a atender apenas às demandas internas dos 

hospitais nos quais haviam sido localizados desde 1994.  

Os CRESATS não foram adiante por questões políticas mesmo, as 
coordenações que estavam na Secretaria responsáveis pelo programa  
começaram a mudar muito, eles mudavam que a gente nem ficava 
sabendo. Então a direção do hospital é que ficava dizendo o que a 
gente iria fazer (...) o diretor do hospital via aquela equipe e lotava para 
outro serviços, outros setores, ou então vai ser o SESMT do hospital. 
Começou a colocar os médicos para dar atestado médico, ao invés de 
ir pra junta, resolvia tudo ali e só iria pra junta depois, quando 
precisassem. Ficou sendo o SESMT do hospital e a maioria deles 
ainda está fazendo isso [E7]. 
 

É possível perceber a interferência do cenário político no momento de 

implementação do PST em Pernambuco. A partir da interação entre os sujeitos da 

política e das disputas por seus interesses no cenário, houve um redirecionamento do 

programa para atender outros interesses. Para Viana e Baptista (2009), a 

implementação é um momento crucial no ciclo de uma política porque envolve 

interesses de múltiplos atores e é dependente de questões políticas e estratégicas.  

Esses CRESATS foram sendo desestruturados a ponto dos técnicos 
que fizeram o concurso, principalmente os médicos, passarem a ser 
meros abonadores de atestado médico dos trabalhadores do serviço 
[E2]. 
 

A desestruturação do Programa de Saúde do Trabalhador, tal como apontado 

acima, parece não ter sido uma questão isolada do estado de Pernambuco. De acordo 

com Lacaz (1997), a partir da segunda metade da década de noventa os PSTs 

sofreram com a falta de investimento por parte do governo federal e da maior parte 

dos governos estaduais. Dessa forma, poucas foram as experiências que 

conseguiram obter algum êxito com o apoio dos municípios e da comunidade 

acadêmica. 

Com o enfraquecimento do PST-PE o movimento sindical continuou buscando 

apoios para o fortalecimento das ações de saúde do trabalhador. Foi essa 

necessidade que levou alguns sindicatos a procurarem assessorias de profissionais 

da área, ao mesmo tempo em que tentavam criar outras oportunidades para colocar 

a saúde do trabalhador na agenda governamental. 

Uma dessas oportunidades, talvez, até mesmo uma estratégia traçada pelo 

movimento sindical, surgiu em 2000, quando o deputado estadual João Paulo foi eleito 
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prefeito da cidade do Recife pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Por seu importante 

histórico como dirigente sindical, sua candidatura contou com forte apoio dos 

trabalhadores, o que lhe conferiu a vitória no segundo turno das eleições, ao concorrer 

contra o então prefeito Roberto Magalhães (PFL/PSDB) que teve sua candidatura 

apoiada pelo então governador Jarbas Vasconcelos.  

A campanha do sindicalista João Paulo colocou na pauta uma antiga 

reivindicação do movimento sindical, a construção de um centro “para cuidar da saúde 

dos trabalhadores”. Em decorrência desse processo, em 2002 foi inaugurado o Centro 

Especializado em Saúde do Trabalhador (CEST) com a finalidade de prestar 

assistência multiprofissional e apoio jurídico aos trabalhadores do Recife e da Região 

Metropolitana.  

 A estruturação desse serviço tem sido apontada como um fato importante para 

a retomada da saúde do trabalhador no estado e muitos profissionais da área que 

atuavam no já mencionado Centro de Saúde do Trabalhador de Olinda passaram a 

atuar no CEST- Recife. 

 Então aconteceu de João Paulo, sair candidato a prefeito da cidade. 
Mas o movimento sindical cobrou dele um centro para atender os 
trabalhadores. O movimento sindical colocou no boletim de apoio que 
ele construiria um centro para cuidar da saúde dos trabalhadores. 
Fomos à luta e ganhamos, quando ganhamos, chegou a hora de 
cobrar dele. Então ele chamou o Secretário de Saúde e pediu que ele 
estruturasse o Centro porque o movimento sindical estava cobrando 
[E3]. 
 

A estruturação do CEST Recife trouxe de volta o campo da saúde do 

trabalhador para as discussões a respeito do SUS na capital. Aquele serviço 

conseguiu atrair um grupo de profissionais com acúmulo na área adquirido desde a 

experiência de Olinda. A atuação do CEST estava voltada para a assistência à saúde, 

multiprofissional e especializada. Além disso, prestava apoio jurídico para os 

trabalhadores e mantinha articulação com os sindicatos. Por sua atuação, foi o 

primeiro serviço do estado a ser incorporado como referência estadual da política 

nacional de saúde do trabalhador.  

O processo de construção de uma política de saúde do trabalhador no estado 

foi interrompido pela mal sucedida implementação dos CRESATs. A portaria que os 

instituiu nunca foi revogada, e pode-se dizer que o único CRESAT em funcionamento 
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nos moldes do programa é o ambulatório de saúde do trabalhador do Hospital das 

Clínicas da UFPE, que conforme mencionado, já existia antes mesmo da instituição 

do PST. 

Após essa interrupção, inicia-se um novo ciclo para a saúde do trabalhador, 

dessa vez estruturado a partir das proposições oriundas do Ministério da Saúde, 

desde os anos 2000. Assim, o que iremos analisar a partir de agora diz respeito às 

formulações do governo federal e à implementação dessas ações no estado. 

 

 

5.1 A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR EM PERNAMBUCO 

NO CONTEXTO DA RENAST 

 
 

A partir dos anos 2000 a política de saúde do trabalhador em Pernambuco 

passou a seguir as diretrizes estabelecidas pela política nacional formulada pelo 

Ministério da Saúde. Nesse período, estava sendo discutida a criação de uma rede 

como forma de articular os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CRST) 

existentes no país. Os CRST funcionavam como unidades especializadas de 

retaguarda, entretanto, o foco na assistência médica individual, a falta de 

investimento, a falta de articulação com os demais serviços e a baixa cobertura das 

ações geraram duras críticas a esse modelo (DIAS e HOEFEL, 2005; SANTOS e 

LACAZ, 2011).    

Em 2002, surgiu uma “oportunidade política”²2 no âmbito da Secretaria de 

Assistência à Saúde do Ministério da Saúde e na tentativa de superar aquelas 

dificuldades e de fortalecer a saúde do trabalhador no SUS, o MS instituiu através da 

Portaria 1679/02, a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador 

(Renast) (DIAS et al, 2011). Desde então, a Renast tornou-se a principal estratégia de 

implementação das ações de saúde do trabalhador no SUS. De acordo com essa 

proposta, os Centros de Referência existentes em alguns estados e/ou municípios do 

                                                           
2A oportunidade política referida por Dias et al (2011) parece se referir a vinculação de 

recursos à política através da rubrica da alta complexidade 
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país, denominados CRST, deveriam atuar como suporte técnico à rede de serviços 

do SUS, no que diz respeito à saúde do trabalhador (VASCONCELOS, 2007). 

A Portaria 1679 foi formulada em meio a divergências entre a Secretaria de 

Assistência à Saúde (SAS) e a Secretaria de Políticas de Saúde (SPS) do MS. Essas 

instâncias divergiam sobre o caráter assistencial conferido à Renast. No entanto, 

apesar dos desencontros institucionais ocorridos no processo de sua formulação, a 

Portaria contou com o apoio dos profissionais dos CRST e do movimento sindical por 

que entendiam tratar-se de uma oportunidade para fortalecera saúde do trabalhador 

no SUS (BRASIL, 2002; DIAS e HOEFEL, 2005; VASCONCELLOS, 2007).  

Além do que, essa Portaria também vinculou recursos à Renast provenientes 

da alta complexidade, o que possibilitou a criação de Centros de Referência em todo 

o país. O financiamento dos centros seria assegurado por repasse fundo a fundo para 

os estados e municípios e os procedimentos realizados deveriam alimentar o banco 

de dados do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS) (BRASIL, 2002; 

DIAS e HOEFEL, 2005; VASCONCELLOS, 2007).   

Naquele momento, foram instituídas duas modalidades de centro de referência: 

Centro de Referência Estadual, de abrangência estadual e Centro de Referência 

Regional, de abrangência regional. A criação ou habilitação de novos centros de 

referência foi condicionada à elaboração de um plano estadual de saúde do 

trabalhador, cujas diretrizes deveriam garantir a articulação com o controle social e a 

elaboração de Planos Regionais de Saúde do Trabalhador (BRASIL, 2002). 

De acordo com a Portaria 1679, os planos regionais deveriam estabelecer a 

distribuição dos CRST nos territórios, com a indicação das regiões e dos municípios-

pólo onde os mesmos estariam sediados; definir os mecanismos de referência e 

contra-referência e estipular medidas para assegurar o desenvolvimento de ações de 

assistência e vigilância (BRASIL, 2002). 

O documento também definia como responsabilidade dos estados a 

capacitação dos profissionais dos serviços para a realização das ações em saúde do 

trabalhador; a elaboração do perfil epidemiológico dos trabalhadores e a pactuação 

regional das ações de atenção à saúde (BRASIL, 2002). 

Para os municípios foi atribuída a responsabilidade pela atenção e notificação 

dos acidentes e agravos relacionados ao trabalho; a instituição e operacionalização 

das referências em saúde do trabalhador; o apoio à realização sistemática de ações 
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de vigilância nos ambientes e processos de trabalho e a promoção de ações 

articuladas com outros setores e instituições que possuíssem interfaces com a área 

(BRASIL, 2002). 

Ainda em 2002, outra Portaria ministerial, a de nº 656, definiu as normas e 

estabeleceu critérios para o cadastramento e habilitação dos Centros de Referências. 

De acordo com esse documento os centros deveriam desempenhar assistência 

especializada em saúde dotrabalhador, integrar a rede municipal ou estadual e os 

municípios onde estariam localizados deveriam ter uma CIST constituída ( BRASIL, 

2002b).  

Por atender a esse conjunto de prerrogativas da Renast, em 2003 o CEST do 

Recife foi credenciado como CEREST estadual, passando a ser referência na 

assistência à saúde do trabalhador para todo o estado e servindo de modelo para a 

implementação dos Centros de Referência Regionais.  

O processo de implementação da Renast trouxe a tona dificuldades relativas 

às informações sobre a saúde do trabalhador. Como forma de corrigir essas 

dificuldades foi formulada a Portaria GM/MS 777 de 2004 que dispôs sobre a 

notificação compulsória dos acidentes de doenças relacionadas ao trabalho e criou a 

Rede Sentinela de Notificação Compulsória de Acidentes e Doenças Relacionados ao 

Trabalho. Essa rede seria composta pelos Centros de Referência, hospitais de 

urgência e emergência e serviços de atenção básica e média complexidade 

credenciados como unidades sentinela. Esses serviços ficariam responsáveis por 

identificar, investigar e notificar os casos de doenças, agravos ou acidentes 

relacionados ao trabalho (BRASIL, 2004). 

No ano seguinte, foi formulada uma nova Portaria (nº 2437/05) que revisou e 

ampliou a Renast (BRASIL, 2005). Essa Portaria manteve os principais aspectos da 

portaria anterior, além de ampliar o número de Cerests, incluir ações de saúde do 

trabalhador na atenção básica, reforçar a implantação da rede sentinela em saúde do 

trabalhador e fomentar o debate sobre a regionalização dos Cerests.  

E coincidiu nesse período, em 2005, a 3ª Conferência de Saúde do 
Trabalhador. Aí, querendo ou não, vários municípios tiveram que voltar 
a fazer a discussão de saúde do trabalhador e quem não tinha feito, 
teve que fazer a discussão e começar a conhecer um pouco da saúde 
do trabalhador [E2]. 
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De acordo com essa Portaria, a distribuição e o cronograma de implantação 

dos Cerests regionais, bem como a sua gestão deveriam ser pactuados no âmbito de 

cada estado e aprovados pela Comissão IntergestoresBipartite (CIB). Entretanto, essa 

pactuação deveria assegurar que a gestão dos Cerests estaria de acordo com a 

legislação e às normas do SUS.  

 

 

5.2 A REGIONALIZAÇÃO DOS CERESTS EM PERNAMBUCO 

 

 

De acordo com os documentos do Ministério da Saúde, o processo de 

implantação e regionalização dos Cerests deveria obedecer aos requisitos 

estabelecidos pelas portarias 656/02 e 2437/05, e a gestão e distribuição desses 

centros serem pactuadas e aprovadas pelas CIBs estaduais. No entanto, a pactuação 

realizada em Pernambuco não conseguiu atender às necessidades do estado.  

O processo de regionalização ocorrido em 2008 não foi o que a gente 
esperava. Infelizmente a distribuição dos municípios aqui em 
Pernambuco ficou mal definida. Teve Cerest que ficou com municípios 
de abrangência demais, e a resolução deixou a desejar nessa questão 
de quem ficaria com o quê bem regulamentado direitinho, então teve 
um prejuízo [E3]. 
 

Alguns atores relataram que, em Pernambuco, a definição dos municípios que 

iriam receber o Cerest Regional não obedeceu às prerrogativas ministeriais, conforme 

descritas no item 5.1 deste trabalho. A distribuição dos municípios que receberiam os 

Cerests, e consequentemente o respectivo recurso financeiro, contou com o 

favorecimento político do então governador do estado, atendendo aos gestores 

municipais que lhe eram convenientes. Desse modo, essa alocação anteriormente 

estabelecida dos municípios-pólo, sem qualquer fundamentação técnica, terminou por 

estabelecer previamente a definição territorial dos Cerests, a qual seguiu 

simplesmente a lógica de distribuição quantitativa da população.  

Nenhum município que tem Cerest tem o seu perfil de morbi-
mortalidade ocupacional. Na época ainda era Jarbas (o governador) 
que estava e a discussão foi o seguinte foram os “amigos do rei”. Tanto 
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que não respeitaram a questão geográfica, você tem na Região 
Metropolitana 3 Cerest,  sendo4 com o estadual [E2]. 

 

Em uma reunião da CIST vieram 2 municípios que estavam 
interessados, Cabo e Palmares, e nenhum dos dois cumpria os 
requisitos. A CIST não tinha aprovado porque eles não cumpriam os 
requisitos e a gente deliberou o que eles tinham que fazer e eles 
ficaram de fazer, mas o estado colocou todos os pedidos debaixo do 
braço, levou para Brasília e quanto voltou, voltou com todos eles 
habilitados sem cumprir nenhum requisito da Portaria. Depois dos 
Cerests criados a gente observou que os conselhos municipais sequer 
tinham conhecimento de que existia um Cerest implantado na sua 
região [E2]. 
 

Em decorrência desse processo, o estado de Pernambuco conta atualmente 

com oito Cerests regionais, localizados nos seguintes municípios: Ouricuri, Petrolina, 

Palmares, Caruaru, Cabo de Sto Agostinho, Recife, Jaboatão dos Guararapes e 

Goiana; e mais um Cerest estadual. Entretanto, esses serviços estão mal distribuídos 

pelo território, pois que mais da metade deles está localizada na Região Metropolitana 

do Recife e os outros respondem por uma área de abrangência bastante extensa 

como se pode visualizar na figura 1. 

 

 

Figura  1 - Distribuição dos Cerests no estado de Pernambuco-2012 

 Fonte: Gerência Estadual de Saúde do Trabalhador-PE, 2012 

 

No oeste do estado, por exemplo, encontram-se os Cerests de Ouricuri e de 

Petrolina. Esses Cerests têm uma cobertura territorial que chega até a divisa entre as 

regiões Agreste e Sertão do estado. Trata-se de um território com uma extensa área 

geográfica, com grandequantidade de municípios, os quais apresentam 
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perfisprodutivos diversos. Esse conjunto de condições dificultam, sobremodo, a 

implementação das ações legalmente atribuídas aos Cerests. 

A gente vê o perfil produtivo de Ouricuri, a questão do polo gesseiro e 
quando a gente vem caminhando para Arcoverde a gente já tem outro 
perfil produtivo. A mesma coisa acontece com Petrolina que tem um 
perfil de hortifruticultura, a questão de LER-DORT dos colhedores de 
uva, a questão dos agrotóxicos, e quando a gente vem aqui para o 
meio do estado a gente tem um perfil mais de plantio de cana [E6]. 

Além disso, os Cerests também precisam lidar com a diversidade administrativa 

dos territórios, uma vez que a regionalização da Renast não está de acordo nem 

mesmo com a regionalização adotada pela Secretaria Estadual de Saúde. Isso faz 

com que em um mesmo Cerest Regional estejam municípios que pertencem a 

diferentes Gerências Regionais de Saúde (GERES), exigindo um maior esforço para 

a realização da articulação com os municípios e das pactuações no âmbito da gestão 

estadual nos territórios. 

São oito municípios na regional Recife, ela ficou com menos 
municípios porque são grandes e os outros ficaram com 20 
municípios, 31 municípios, em várias Geres, tem Cerest até com 4 
regionais de saúde e fica impraticável para trabalhar por conta da 
distância [E7]. 

Na regional de Recife você tem 1 milhão de pessoas no território 
pequenininho e na regional de Caruaru tem 800 mil espalhadas em 
um território imenso. Então você tem dificuldades diferentes, uma 
dificuldade de ter muita gente, 1,5 milhão de pessoas, e lá tem a 
dificuldade do território que é muito grande e tem que ter perna para 
acompanhar, então são coisas diferentes. O que praticamente 
equilibra as dificuldades dos Cerests [E3]. 

Outro ponto importante diz respeito a regionalização das demais instituições 

que tem interface com a saúde do trabalhador – Previdência, Ministério do Trabalho e 

Justiça- que obedecem a outra lógica de regionalização, o que dificulta a realização 

de ações conjuntas. 

Desse modo os resultados obtidos nessa pesquisa condizem com as 

observações de Dias e Hoefel (2005), quando relatam que a estruturação 

regionalizada dos Cerests não condiz com a realidade organizativa do SUS que 

preconiza a municipalização das ações de saúde. Santos e Lacaz (2011) também 

colocam em análise a organização regionalizada dos Cerests devido à dificuldade de 
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articulação com os serviços, bem como com a organização dos trabalhadores em 

número elevado de municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 

Relação dos Cerests e seus respectivos municípios de abrangência- 2012 

Cerest Municípios de abrangência Total 

Ouricuri 

Ouricuri, Araripina, Sta. Filomena, Sta. Cruz, Trindade, Ipubi, 
Bodocó, Parnamirim, Granito, Exu, Moreilândia, Serrita, 
Cedro, Verdejante, São José do Belmonte , Mirandiba, Serra 
Talhada, Sta. Cruz da Baixa Verde, Triunfo, Calumbi, Flores, 
Custódia, Sertânea, Arcoverde, Carnaíba, Afogados da 
Ingazeira, Quixaba, Igaracy, Solidão, Ingazeira, Tabira, 
Tuparetama,  São José do Egito, Sta. Terezinha, Itapetim e 
Brejinho.  

36 
municípios 

Petrolina 

Petrolina, Afrânio, Dormentes, Lagoa Grande, Sta. Maria da 
Boa Vista, Orobó, Cabrobó, Terra Nova, Salgueiro, Belém do 
São Francisco, Carnaubeira da Penha, Itacuruba, 
Petrolândia, Floresta, Betânia, Jatobá, Tacaratu, Inajá, 
Ibimirim, Tupanatinga, Buíque, Pedra e Venturosa 

23 
municípios 

Caruaru 

Caruaru, Alagoinha, Pesqueira, Poção, Sanharó, São Bento 
do Una, Cachoeirinha, Tacaimbó, Brejo da Madre de Deus, 
Sta. Cruz do Capibaribe, Taquaritinga do Norte, São 
Caetano, Altinho, Ibirajuba, Panelas, Jurema, Cupira, 
Agrestina, São José do Belmonte, Bonito, Sairé, Camocim 
de São Felix, Gravatá, Bezerros, Riacho das Almas, 
Toritama, Frei Miguelinho, Jataúba, Vertentes, Sta. Maria do 
Cambucá. 

31 
municípios 

Palmares 

Palmares, Manari, Itaíba, Águas Belas, Iati, Saloá, Bom 
Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, 
Garanhuns, Paranatama, Caetés, Capoeiras, Jucati, São 
João, Palmerina, Angelim, Canhotinho, Calçado, Jupi, 
Lajedo, Quipapá, São Benedito do Sul, Lagoa dos Gatos, 
Catende, Maraial, Xexéu, Belém de Maria e Jaqueira. 

31 
municípios 

Goiana 

Goiana, Itambé, Condado, Itaquitinga, Araçoiaba, Aliança, 
Ferreiros, Camutanga, Timbaúba, Macaparana, Vicência, 
Nazaré da Mata, Buenos Aires, São Vicente Ferrer, 
Machado, Limoeiro, Feira Nova, Orobó, Bom Jardim, João 

26 
municípios 
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Alfredo, Salgadinho, Passira, Cumaru, Vertente do Lério, 
Surubim e Casinhas. 

Jaboatão 
dos 

Guararap
es 

Jaboatão dos Guararapes, Moreno, São Lourenço da Mata, 
Paudalho, Carpina, Tracunhaém, Chã de Alegria, Vitória de 
Santo Antão, Pombos, Glória do Goitá, Lagoa de Itaenga e 
Lagoa do Carro 

12 
municípios 

Cabo de 
Sto. 

Agostinho 

Barra de Guabiraba, Cortês, Joaquim Nabuco, Chã Grande, 
Amaraji, Primavera, Ribeirão, Gameleira, Água Preta, 
Escada, Serinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, Barreiros, 
São José da Coroa Grande, Ipojuca e Cabo de Sto. 
Agostinho 

17 
municípios 

Recife 
Olinda, Paulista, Camaragibe, Abreu e Lima, Igarassu, 
Itamaracá, Itapissuma e Recife 

08 
municípios 

Fonte: Gerência Estadual de Saúde do Trabalhador-PE, 2012 

 

Além de todo esse conjunto de dificuldades, os Cerests ainda devem lidar com 

os diferentes interesses políticos que influenciam a pactuação municipal para garantir 

o caráter regional de sua atuação. Por tudo isso, é possível afirmar que a atual 

organização regional dos Cerests em Pernambuco tem inviabilizado o 

desenvolvimento sistemático das ações de saúde do trabalhador. 

 

 

5.2.1 A RELAÇÃO DOS CERESTS COM OS MUNICÍPIOS 

 

 

 A essa altura é possível identificar algumas tensões existentes na relação dos 

Cerests com os municípios. A primeira delas é a inexistência, no organograma das 

Secretarias de Saúdes municipais, com exceção do Recife, de uma área técnica 

voltada para a saúde do trabalhador, ficando a responsabilidade do desenvolvimento 

da política a cargo do Cerest regional.  

A maior dificuldade é que nesse município onde o Cerest tem sede 
não tem política de saúde do trabalhador. Porque tem a política de 
atenção básica, então tem a política e eles vão trabalhar daquela 
forma, e aqui não existe a política de saúde do trabalhador, ou seja, 
dentro do município eu não tenho uma equipe em quem eu poderia 
chegar e saber como é que está a situação do trabalhador. Não existe, 
não só aqui, como em todos os outros municípios da abrangência [E4]. 
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É importante salientar que todas as portarias da Renast preceituam que a 

responsabilidade pela efetivação da PNST compete aos entes federados. Entre as 

mais recentes, a Portaria 2728/09 afirma que “as Secretarias Municipais de Saúde 

devem definir diretrizes, regular, pactuar e executar as ações de Saúde do 

Trabalhador no âmbito do respectivo Município” (BRASIL, 2009). A última portaria, a 

de número 1823/12, define como competência do gestor municipal coordenar a 

implementação da PNST no seu município, de modo articulado à política local do 

Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2012). Entretanto, na prática, verifica-se que essas 

atribuições não tem sido consideradas e a responsabilidade tem recaído unicamente 

sobre o Cerest. 

Uma coisa que dificulta muito é que o próprio município não tem 
incentivo de implantar a política de saúde do trabalhador. (...) Aí eles 
dizem “sim, eu vou implantar, eu vou ter que contratar profissional com 
que recurso?”. Com que o governo entra? Como se fosse obrigação 
só da União e não do município. Para eles implantarem alguma coisa, 
eles têm que receber da União. Muitos gestores, às vezes não têm 
nem segundo grau completo, então fica difícil entenderem a 
necessidade desse órgão. Eles não tem essa visão, eles acham que 
para implantar política é preciso vir recurso [E4]. 

O não cumprimento das atribuições conferidas aos municípios por parte dos 

gestores tem impedido uma atuação efetiva da Renast. Uma vez que, de acordo com 

a PNST, a responsabilidade pela atenção integral à saúde dos trabalhadores é de 

toda a rede de saúde do município que precisa estar devidamente estruturada e 

qualificada para atender a essa demanda. Entretanto, para que isso ocorra, em 

primeiro lugar, é preciso incorporar a questão do trabalho como determinante nuclear 

do processo saúde-doença (DIAS e HOEFEL, 2005).  

É que realmente precisa que os gestores conheçam qual o papel do 
município em relação à saúde do trabalhador, porque o Cerest entra 
como apoio técnico e não deve estar desenvolvendo ações de 
proteção, promoção e reabilitação nos municípios. Ele é um apoio 
técnico, tanto no município onde ele está inserido, quanto para os 
outros da região [E8]. 

Outro ponto crítico na relação dos Cerests com os municípios é a vinculação 

desses aos municípios-pólo, tanto no que se refere à contratação dos profissionais, 

quanto à utilização dos recursos que são repassados pela União para os Fundos 

Municipais de Saúde.  
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Assim, a utilização dos recursos pelos Cerests permanece na estrita 

dependência da vontade política do gestor municipal, o que, ora resulta no bloqueio 

desses recursos porque direcionados para outros fins, ora contempla os municípios 

que lhe convém. Nesse processo, tecnicamente nada criterioso, por vezes os 

municípios sede dos Cerests tem sido mais favorecidos.   

As questões acima apontadas, associadas a problemas gerenciais 

identificados no processo de utilização e prestação de contas dos recursos – que são 

repassados para os fundos municipais dos municípios sede e devem ser gastos em 

toda a regional - se constituem em razões limitantes para os resultados previstos pela 

política. 

O Secretário de Saúde é quem segura isso aí, não pode soltar a verba 
para gastar na região, então fica gastando só com o município onde 
está a sede. Tem um plano para cumprir, está aprovado, está dentro 
do plano do município, mas todo ano ficamos sem cumprir a maioria 
das metas porque o secretário não deixa [E7]. 

Aí aquela outra coisa que eu disse dos recursos, nós temos aqui 3 
carros, então numa necessidade eu quero ir em outro município para 
pegar um dado ou uma informação, eu tenho que agendar o carro com 
a secretaria de saúde, porque o carro está sendo usado em outras 
situações. Então isso prejudica, isso dificulta o nosso trabalho e nem 
sempre que a gente solicita ele vai estar disponível [E8] . 

Querendo ou não, quem responde por isso é o secretário de saúde, e 
às vezes eles misturam as ideias, porque o recurso que vem deve ser 
gasto para todos os municípios de abrangência, mas aí às vezes é 
desviado. Desviado de que forma? Não de usar o dinheiro, mas ao 
invés de ser usado na abrangência, utiliza-se dentro do município [E4]. 

Para Diaset al (2011), a existência de um recurso extrateto para realização das 

ações dos Cerests deveria facilitar o desenvolvimento das atividades. No entanto, os 

valores repassados deveriam ser complementados por estados e municípios, o que 

raramente se observa. Leão e Vasconcellos (2011) argumentam que esses problemas 

existem devido à falta de um padrão na inserção dos Cerests na estrutura do SUS, o 

que tem contribuído para a falta de autonomia decisória, para o limitado alcance das 

ações e para pouca interlocução com os demais setores.  

Aí o Cerest que está naquele município, só gasta dentro do município, 
porque o fundo é municipal e não pode gastar com outro, legalmente 
está certo. E porque fizeram essa estrutura assim, foi para não 
funcionar? Para dizer que dou, mas não dou? Dou, mas você guarda, 
não usa. Você não tem como usar porque ele não viabiliza o como 
usar [E7]. 
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Esse dinheiro é para gastar com as ações do Cerest e o Cerest não 
consegue implementar ação porque não tem equipe técnica em 
quantidade e em qualidade para dar conta da ação. Então eles ficam 
usando os carros do Cerest e usam o dinheiro “emprestado”, usa, 
depois bota de volta. Na hora que é para prestar conta eles botam de 
volta no lugar. Se você pedir um acompanhamento vai ver que o 
dinheiro sai do caixa [E7]. 

De acordo com Vasconcellos e Machado (2011), a solução para os problemas 

da Renast não está na própria Renast, mas sim na sua capacidade de lidar com a 

estrutura de gestão do SUS e do aparelho de Estado. Para os autores, uma importante 

estratégia para a Renast seria a de buscar estreitar o diálogo com as instâncias de 

planejamento de cada nível de gestão.  

No entanto, na prática, o que acontece é uma atuação mediada por relações 

personificadas que condicionam as ações do Cerest à vontade do gestor, seja 

internamente aos Centros, seja no âmbito municipal ou estadual. É importante lembrar 

que a maior parte dos profissionais que atuam nos Cerests tem vínculo precário ou 

cargo de confiança, o que contribui para aumentar a dependência do gestor. 

Nesse sentido, outro ponto a ser considerado na implementação dos Cerests 

regionais é a grande rotatividade dos profissionais que atuam nesses serviços. A 

precariedade dos vínculos dificulta a manutenção da equipe e, consequentemente, da 

continuidade do trabalho a ser desenvolvido.  

No comecinho tinham 24 profissionais, só que ao longo do tempo eles 
foram sendo demitidos e hoje só tem 2 médicos, eu, o coordenador, a 
assistente social e a recepcionista [E8] . 

Mas infelizmente por causa dessa questão de política nós também 
fomos desfalcados de profissionais, porque daqui de todo o grupo só 
uma pessoa é efetiva, todos os outros são contratados. Então no 
próximo governo que já é uma gestão diferente, provavelmente já vai 
estar outra equipe [E4]. 

Eu mesma já passei por 4 coordenadores, então cada um tem um perfil 
diferente, entende a política de forma diferente,as atuações são 
diferentes,é complicado [E8]. 

De acordo com Santos e Lacaz (2011), além da grande rotatividade, a falta de 

conhecimento dos profissionais sobre a determinação social da doença e sobre a 

importância do papel dos trabalhadores leva a uma crônica incapacidade técnica para 

intervenção. Para os autores é importante, inclusive, repensar a composição das 
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equipes mínimas, onde muitas vezes o médico torna-se figura central, mantendo 

assim a perspectiva do atendimento individual em detrimento das ações coletivas. 

Vasconcellos (2007) destaca ainda que a sobrecarga de trabalho, trazida pela 

prática assistencial aos técnicos dos Cerests, dificulta a reorientação para novas 

ações como o planejamento, vigilância, ensino e, principalmente, articulação intra e 

intersetorial.  

Fica claro que os Cerests tem baixíssima governabilidade sobre sua própria 

atuação. A manutenção da precariedade dos vínculos permite aos gestores manter 

certo controle sobre as atividades que serão desenvolvidas pelos Cerests, na medida 

em que eles podem definir quem irá gerenciar e operar esses serviços. Além disso, 

também compete aos gestores administrar o uso dos recursos e definir sobre a 

realização ou não das ações da política nos municípios, sem que haja uma maior 

fiscalização por parte do MS.  

Aos Cerests tem restado, de um lado, desenvolver a política tendo que 

enfrentar todas essas dificuldades, e de outro, manter-se prestando assistência direta 

aos trabalhadores, ação historicamente criticada na construção da política. 

 

 

5.2.2AS ATRIBUIÇÕES DOS CERESTS 

 

 

Desde sua primeira formulação a Renast manteve o foco nas práticas 

assistenciais como um reflexo do financiamento garantido pela rubrica da alta 

complexidade (LEÃO e VASCONCELLOS, 2011b). Essas práticas foram reforçadas 

pelo manual de gerenciamento da Renast que atribuiu aos Cerests a realização de 

ações assistenciais individuais (BRASIL, 2002; BRASIL, 2006). 

O predomínio dessas ações impediu os Cerests de realizarem uma atuação 

mais voltada para prevenção, promoção e vigilância. Além disso, o foco assistencial 

tem contribuído para que os demais serviços se sintam desobrigados à prestação da 

assistência devida aos trabalhadores. Pressupõe-se que existindo um atendimento 
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específico, os profissionais da rede tenderiam a encaminhar os trabalhadores para os 

Cerests, especialmente no caso de acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao 

trabalho (VASCONCELOS, 2007; LEÃO e VASCONCELLOS, 2011b). 

No estado de Pernambuco, o primeiro Cerest implantado já exercia uma prática 

assistencial especializada junto aos trabalhadores, antes mesmo da emissão da 

portaria nº 1679/02. Por sua vez, o CEST Recife, ao ser incorporado à Renast como 

Cerest estadual, serviu como referência para os Cerests Regionais implantados 

posteriormente. Dessa forma, esses Cerests ainda carregam a “herança” da 

assistência especializada e, muitas vezes, tem prestado assistência a usuários cujos 

agravos sequer tem relação com o trabalho. 

Hoje todo mundo se desloca pra cá, inclusive gente que não é doença 
ocupacional, não é nenhum agravo relacionado ao trabalho, sabe que 
tem o serviço e vem. Inclusive fizemos um levantamento dos nossos 
prontuários em que tinha um paciente que se tratava aqui há mais de 
oito anos. No prontuário dele tinham todos os exames, desde 
ultrassom a tudo que você imaginar. Só que a gente percebeu que em 
nenhum momento esse agravo foi relacionado ao trabalho. Eles 
acharam um meio mais fácil de ter atendimento médico e ficaram aqui 
[E1].  

Para os entrevistados, no entanto, esse não deve ser o foco da atuação da 

política. De acordo com eles, os Cerests estudados estão passando por uma fase que 

pode ser considerada como de transição entre a assistência especializada e as ações 

voltadas para o fortalecimento da política. 

O Cerest foi fundado em 2006, a princípio, com toda dificuldade de 
compreensão sobre o real papel do Cerest, ele começou fazendo 
assistência. Os profissionais iam para as usinas faziam palestras, 
conversavam com os trabalhadores e os traziam para cá para serem 
atendidos. Só que depois foi tendo conhecimento sobre o que 
realmente é o papel do Cerest, aí é que foi mudando, só que hoje ainda 
é feita a parte assistencial, por conta que já começou assim, mas não 
é para atuar dessa forma [E8]. 

Os dois médicos do nosso serviço aqui fazem atendimento 
ambulatorial, e para mim nós não deveríamos trabalhar com 
assistência. Se for para trabalhar com assistência, temos que dar 
assistência a todos os municípios de abrangência e a gente não tem 
perna para isso [E4]. 

Na prática, hoje a gente está ficando com a função de assistência 
mesmo das pessoas que vem aqui em busca da referência, porque o 
Cerest é referência no fechamento de nexo de causalidade, abertura 
de CAT. Na verdade a gente está saindo desse momento de porta de 
entrada do serviço para estes municípios da área de abrangência para 
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levar pra eles a questão de estimular a criação de coordenação de 
saúde do trabalhador [E3]. 

As últimas portarias da Renast - sob a perspectiva do momento da formulação 

da política - têm buscado reorientar a política no sentido de fortalecer seu papel 

articulador e romper com a lógica assistencial predominante, investindo na discussão 

de rede. A portaria 2437/05 definiu que uma das formas de ampliação da Renast seria 

pela inclusão das ações de saúde do trabalhador na atenção básica (BRASIL, 2005). 

A portaria 2728/09, por sua vez, buscou adequar a Renast às diretrizes do pacto 

pela saúde e reforçou o papel da rede na atenção integral à saúde do trabalhador. 

Essa portaria colocou a atenção primária como ordenadora do cuidado e redefiniu o 

papel do Cerest, atribuindo-lhe “a função de dar subsídio técnico ao SUS, nas ações 

de promoção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde 

dos trabalhadores urbanos e rurais” (BRASIL, 2009). 

Ainda que a Renast tenha sido criada para superar as dificuldades dos antigos 

PSTs, se propondo a atuar na vigilância, assistência, formação e articulação setorial 

e intersetorial, a realidade vem demonstrando dificuldades para sua efetiva atuação. 

Há uma solução de continuidade nas ações no cotidiano dos Cerests que tem trazido 

um grande prejuízo para os trabalhadores. (LEÃO e VASCONCELLOS, 2011; 

OLIVEIRA e VASCONCELLOS, 1992). 

Apesar das novas formulações da política, a rede de serviços do SUS ainda 

não assumiu, de fato, a atenção voltada para o trabalhador. Alguns autores referem 

que a saúde do trabalhador tem sido colocada à margem das políticas do SUS devido 

à baixa articulação intersetorial, ao não reconhecimento do trabalho como 

determinante do processo saúde-doença e a pouca relevância dada ao tema pelos 

gestores no direcionamento das ações do SUS. Vão mais além, ao argumentarem que 

equacionados esses impasses a missão da Renast poderia, até, não mais existir 

(DIAS e HOEFEL, 2005; DIAS et al, 2011; LEÃO e VASCONCELLOS, 

2011VASCONCELLOS, 2007).  

É preciso considerar ainda os diversos aspectos do contexto político, 

econômico e social envolvidos na não efetivação de uma política voltada para a saúde 

dos trabalhadores. Essa política envolveria a relação saúde-trabalho que 

historicamente tem gerado conflitos entre empregadores e empregados.  
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Nesse sentido, passados mais de dez anos da criação da Renast, e diante da 

manutenção de uma série de dificuldades cabe questionar se a continuidade dessas 

dificuldades não teria sua origem na relação estabelecida entre os governos e o 

empresariado. 

Sabe-se que desde o período da ditadura militar foram estreitados os laços 

entre o governo, o empresariado nacional e as grandes indústrias multinacionais que, 

de acordo com Fontes (2010), constituíram um tripé que tem atuado no sentido de 

garantir a concentração do capital e a sua representação nos espaços de poder e 

decisão.  

Essa representação estaria envolvida com a pressão das entidades do 

empresariado que detém grande influência em determinadas instâncias dos governos 

a partir do investimento na industrialização através da concessão de subsídios das 

mais diversas ordens para os grandes empresários e do financiamento de campanhas 

políticas por grandes empresas. Além dos grandes investimentos estatais para 

propiciar infraestrutura e produção para os setores da indústria privada às custas do 

desmonte das empresas públicas (FONTES, 2010; LACAZ, 1997). 

Dessa forma política econômica adotada no país tem se caracterizado como 

uma plataforma para o crescimento econômico das empresas, principalmente as de 

capital internacional com sede no Brasil, em detrimento da exploração dos 

trabalhadores e da destituição dos seus direitos como forma de garantir o acúmulo de 

capital e a defesa dos seus interesses.  

 

 

5.2.3OS ATORES INSTITUCIONAIS DA PNST EM PERNAMBUCO 

 

 
O estágio de desenvolvimento da PNST está condicionado às relações 

estabelecidas entre distintos atores institucionais.No entanto, a articulação 

intersetorial vem sendo um obstáculo desde as primeiras tentativas de construção da 

política. A CF de 1988 ao responsabilizar o SUS pela construção da política de saúde 

do trabalhador manteve uma superposição de atribuições entre os Ministérios da 
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Saúde, do Trabalho e Emprego e o da Previdência Social. Essa superposição, ao 

invés de fortalecer a luta pela saúde dos trabalhadores, tem gerado um cenário de 

disputas institucionais (DIAS e HOEFEL, 2005; LACAZ, 1997).  

A situação é agravada por divergências de concepções e práticas entre os 

ministérios, bem como de interpretação sobre as suas competências jurídicas e 

institucionais (MINAYO-GOMEZ e THEDIM-COSTA, 1997).   

Enquanto os instrumentos legais do SUS consideram a saúde do trabalhador 

como um direito, no âmbito do MP e do MTE a saúde é tratada enquanto uma 

exigência contratual. Sob essa óptica, os trabalhadores são tidos como agentes 

passivos da relação saúde-trabalho, sendo responsabilizados pela perda da sua 

saúde. Além disso, a manutenção das situações de risco é compensada 

financeiramente pelas empresas mediante o pagamento de um seguro (OLIVEIRA e 

VASCONCELLOS, 2000).  

A política de saúde do trabalhador do SUS, por sua vez, atua na perspectiva 

do direito à saúde e sua legislação considera o trabalho como parte da determinação 

social do processo saúde-doença. Dessa forma, busca resgatar a importância do 

trabalho na sociedade e fortalecer o papel do trabalhador enquanto sujeito na 

construção da política (GOMEZ, 2011; LACAZ, 2007; VASCONCELLOS, 2007).  

Tais divergências têm gerado, na prática, a realização de ações fragmentadas 

e superpostas por parte dessas instituições. Mesmo havendo um conjunto de 

dispositivos legais afirmando que a saúde do trabalhador depende de uma relação 

articulada entre setores do governo, o que há na realidade é uma disputa de 

atribuições que impede uma atuação conjunta e resolutiva e que tem trazido prejuízos 

para os trabalhadores (ALMEIDA, 2011). 

Essa falta de articulação entre as macro estruturas do Estado é um problema 

que tem se repetido na realidade dos Cerests de todo o país, onde as atribuições mal 

definidas têm gerado conflitos e desperdício de recursos (VASCONCELLOS e 

MACHADO, 2011).  

Em Pernambuco a capacidade de articulação entre esses setores tem variado 

de acordo com a localidade e, na maioria das vezes, depende de relações pessoais, 

não se constituindo em uma prática regular através dos espaços institucionais. Um 

exemplo disso é a ausência de repasse das informações sobre a ocorrência de 

acidentes relacionados ao trabalho entre o INSS e a Delegacia Regional do Trabalho 
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(DRT), o que, de acordo com Holmes (2007) tem contribuído para a baixa cobertura 

das ações da DRT. 

Muitas vezes a articulação entre os setores resulta de ações pontuais 

decorrentes de contatos interpessoais mantidos em eventos ou em situações 

específicas. Até mesmo a participação nos espaços de articulação intersetorial, como 

a CIST - na qual os representantes estaduais dos ministérios tem representação via 

Delegacia Regional do Trabalho e o INSS -tem sido pouco resolutiva, uma vez que 

esses representantes, quando se fazem presentes, não tem qualquer poder de 

deliberação.  

Um dos principais reflexos dessa falta de entendimento está na disputa pela 

realização das ações de vigilância em saúde do trabalhador entre o MS e o MTE, o 

que tem gerado constrangimentos para a atuação dos Cerests, incluindo, até mesmo, 

ações judiciais.  

Um caso particular é aquele em que empresas privadas questionam a 

competência do SUS para realizar a fiscalização dos ambientes de trabalho.  

Há uma orientação interna da procuradoria do município de que a 
gente não pode fazer fiscalização do ambiente de trabalho porque 
fomos questionados na justiça devido a nossa atuação em uma obra 
de reforma de fachada de um edifício. Essa atuação gerou uma 
questão judicial que o SUS não teria competência para embargar a 
obra, porque entende-se que isso é poder privativo da fiscalização do 
Ministério do Trabalho. Então a gente sofreu essa intervenção e o 
processo tá em andamento desde 2008 mas ainda não há uma 
decisão de mérito. Então, até que haja uma resolução de mérito a 
gente se organizou para que não estivéssemos fazendo fiscalização 
no ambiente de trabalho tradicional, como a gente vinha fazendo junto 
com movimento sindical [E3]. 

A falta de integração entre o MS e o MTE, que localmente se expressa no relato 

acima, foi registrado de forma semelhante no Rio Grande do Sul (MACHADO, 2011), 

levando, em algumas situações, à suspensão das ações de vigilância por parte do 

SUS. Para os trabalhadores essa suspensão pode estar incriminada com o aumento 

da exposição aos riscos inerentes aos ambientes de trabalho.  

É relevante destacar ainda que o cerceamento à atuação efetiva da vigilância 

tem impossibilitado a estruturação de ações com potencialidade para desencadear 

mudanças nas condições e nos ambientes de trabalho.  

No começo, assim que foi inaugurado, o Cerest atuava nas fábricas, 
fazia palestra, trabalhava com orientação. Só que depois as empresas 
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começaram a ver que poderia estar atrapalhando, porque o Cerest 
estava dando mais conhecimento para o trabalhador. Aí então eles 
começaram a impedir, e como o Cerest não tem poder depolícia, de 
poder entrar, como o Ministério do Trabalho e a Vigilância Sanitária, a 
gente parou [E8]. 

De acordo com as normativas do SUS, a vigilância em saúde do trabalhador 

deve ser entendida como parte integrante da vigilância em saúde. Ambas visam o 

acompanhamento constante da situação de saúde dos trabalhadores e a organização 

e execução de ações adequadas para enfrentar os problemas encontrados, através 

da identificação dos fatores determinantes e condicionantes do adoecimento que 

estão relacionados aos processos e ambientes de trabalho (BRASIL, 1998; BRASIL, 

2012). 

Pelo caráter da sua atividade Machado (2011) afirma que a vigilância em saúde 

do trabalhador realiza um duplo papel, o de produzir, analisar e difundir informações 

e o de intervir de forma preventiva nas situações de risco presentes nos ambientes de 

trabalho. 

Outras questões adicionais estão relacionadas com o fato de a vigilância não 

ocorrer de forma sistemática e algumas delas foram relatadas pelos entrevistados. 

Eles referiram a baixa capacidade de articulação intra e intersetorial dos Cerests, seja 

com sindicatos, seja com outros setores da vigilância em saúde; o não 

reconhecimento da capacidade técnica dos Cerests para realizar as ações que lhe 

são formalmente atribuídas; o déficit de profissionais; a magnitude dos territórios e a 

falta de capacidade operacional para efetuar as ações e, principalmente, ao restrito 

poder político dos técnicos para lidarem com as disputas geradas pelo enfrentamento 

com os empregadores. 

Além da dificuldade na realização das ações de vigilância, há ainda uma grande 

fragilidade no processo de geração de informação, do que decorre uma reconhecida 

e persistente subnotificação das doenças ocupacionais e dos acidentes de trabalho 

na rede assistencial do SUS. Apesar da existência de instrumentos legais em âmbito 

nacional e estadual que regulamentam e dão suporte à realização das notificações 

compulsórias, essa prática não tem sido assumida pela rotina dos serviços de saúde. 

Até mesmo as unidades sentinela, em todos os níveis de complexidade da rede 

dos serviços de saúde, cuja atribuição é garantir o atendimento e notificação 
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compulsória das doenças ocupacionais e dos acidentes de trabalho, gerando 

informação para a vigilância, têm apresentado uma contribuição tímida no número de 

notificações. Isso justificaria indagar se a existência de serviços reconhecidos como 

“unidades sentinela” potencializaria a notificação e investigação dos acidentes e 

doenças do trabalho, ou se a especificidade dessa atribuição não poderia inibir a 

realização dessas ações pelo conjunto dos serviços da rede. 

A situação é ainda mais complexa no que diz respeito ao setor privado, onde 

não existem mecanismos de cobrança sobre a realização dessas notificações e a 

regulação do Estado se mostra ainda mais frágil. De acordo com os entrevistados, as 

empresas costumam “resolver” as questões de adoecimento internamente, mudando 

o trabalhador de função para evitar que ele se afaste do trabalho. 

Muitas empresas omitem as informações por isso a gente não sabe 
realmente quantos acidentes acontecem, quantas pessoas adoecem. 
Tem empresas que quando o trabalhador está doente ele é mudado 
de função para não “encostar” como eles dizem. Para ele não ir para 
o INSS, porque indo para o INSS, esses acidentes e essas doenças 
vão ser contabilizados. Então a empresa mesmo “resolve” e quem 
acaba sofrendo com isso é o trabalhador, porque depois de um tempo 
eles acabam sendo demitidos [E8]. 

Esse quadro demonstra a incapacidade do Estado para exercer seu papel 

regulatório e de instância garantidora dos direitos sociais aos trabalhadores. Dessa 

forma, o risco de perder o emprego e o estigma do trabalhador “encostado” faz com 

que os trabalhadores evitem procurar os serviços responsáveis pela garantia de sua 

saúde e de seus direitos sociais (MINAYO-GOMEZ e THEDIM COSTA, 1997). 

Nesse sentido, torna-se pertinente considerar que a efetivação da vigilância em 

saúde do trabalhador traria à tona as condições adversas dos ambientes de trabalho, 

em sentido contrário aos interesses do mercado. Sobretudo no caso específico do 

estado de Pernambuco, no qual são notáveis os investimentos econômicos nos 

últimos anos, movimento esse que ocorre, contudo, em cenário de enfraquecimento 

de direitos sociais e de grande preocupação com o aumento da empregabilidade.  

Dentre as estratégias adotadas pelos Cerests para contornar as dificuldades 

está o trabalho junto à rede de atenção primária. Alguns entrevistados referem 

experiências pontuais (ao exemplo do que ocorreu nos municípios do Cabo de Sto 

Agostinho e de Goiana), pelas quais alguns Cerests realizaram ações de capacitação 



74 
 

 
 

junto às equipes de saúde da família, o que teria apresentado um reflexo, ainda que 

pequeno, no aumento de notificações. 

A atuação conjunta com a vigilância sanitária foi outra estratégia utilizada por 

alguns Cerests para realizar ações de vigilância. Todavia, esse trabalho está 

condicionado à relação que cada Cerest consegue estabelecer com a vigilância 

sanitária dos municípios. Isso demonstra que as ações de vigilância em saúde do 

trabalhador desenvolvidas pelos Cerests podem ser consideradas pouco articuladas 

internamente ao SUS e têm sido desencadeadas de forma localizada, com diferentes 

graus de organização, competências e práticas de atuação (MACHADO, 2011; 

MACHADO e PORTO, 2003).  

Diante desse quadro torna-se importante reafirmar que a intervenção sobre a 

dinâmica do processo de trabalho em favor da saúde dos trabalhadores requer uma 

ação contínua e articulada dos atores envolvidos, respaldada pela atuação do Estado 

no desenvolvimento da política (MACHADO, 2011; SANTOS e LACAZ, 2011; LEÃO e 

VASCONCELLOS, 2011).  

No que se refere à articulação intersetorial, a CIST tem papel claramente 

definido nos instrumentos legais da PNST. No estado de Pernambuco, esta comissão 

vem assessorando as instâncias de controle social no sentido de acompanhar o 

desenvolvimento da política e de fomentar o debate sobre a saúde do trabalhador nos 

conselhos municipais de saúde do estado.  

O controle social precisa acompanhar e monitorar o que esta no 

planejamento do ano. A CIST tem o papel de monitorar o que foi feito 

e o que não foi feito, cobrar da gestão. Outra coisa importante é não 

só estar dentro do espaço das quatro paredes do conselho, mas poder 

levar essa discussão para junto da sociedade [E2]. 

Juntamente com o CES essa comissão tem acompanhado o desenvolvimento 

do plano estadual de saúde do trabalhador, tem realizado fóruns de discussão junto 

aos Cerests regionais e tem promovido espaços de debate com as demais políticas 

de saúde e com a academia. 

Então a gente refletiu aqui na Comissão e constituímos a realização 

de fóruns regionais, começamos fazendo Petrolina, e saímos por aí a 

fora para levar para o controle social e para a sociedade a discussão 

da temática da saúde do trabalhador. O que é o Cerest, o papel da 
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sociedade, a questão dos arranjos produtivos e os impactos que esses 

arranjos produtivos tem na vida das pessoas [E2]. 

A CIST estadual também tem atuado estimulando a criação de novas 

comissões de saúde do trabalhador nos conselhos municipais de saúde do interior do 

estado. Em Pernambuco há atualmente 12 CISTs. Dessas, algumas tem se mantido 

em funcionamento, destacando-se a do município de Goiana, na Região Mata Norte 

do estado, na qual há uma expressiva representação dos diferentes setores da 

economia local, tais como feirantes, pescadores, trabalhadores rurais, professores, 

entre outros. 

Nos últimos anos, a CIST tem se constituído em um espaço rico para reflexão 

da política de saúde do trabalhador. Ao expandir o debate para além das “paredes do 

conselho estadual de saúde”, pautando a saúde do trabalhador em diferentes 

instâncias e vem ampliando sua participação na implementação da PNST com papel 

destacado, portanto, enquanto ator institucional dessa política.  

No entanto, mesmo a atuação organizada e articulada por parte do controle 

social não tem sido suficiente para garantir que a saúde do trabalhador seja 

considerada como uma prioridade na agenda do governo. O que nos leva a questionar 

se o controle social da forma como está institucionalizado no SUS tem tido capacidade 

para impelir a ação do Estado e de intervir nos rumos das políticas de saúde.E ainda, 

de que outra maneira a sociedade poderia exercer o seu papel regulador sobre a ação 

estatal no que se refere às políticas de saúde. 

No que se refere à atuação dos trabalhadores enquanto atores da política, foi 

relatado que tem havido pouca participação dos sindicados nos espaços de discussão 

sobre saúde do trabalhador e na realização de ações conjuntas com os Cerests. 

o sindicato deve acompanhar todo esse processo de vigilância, é 
obrigação do sindicato de acompanhar toda essa discussão o que 
infelizmente não estão fazendo hoje [E3]. 

Esse ano nós fizemos algumas oficinas de trabalho com alguns 
sindicatos, convidamos todos, mas apenas uns 6 ou 8 participaram 
dessa oficina que era justamente para construir esse elo [E1] . 

Sabe-se que no final dos anos oitenta uma série de mudanças ocorridas no 

cenário político e econômico mundial repercutiram intensamente na organização da 

classe trabalhadora, operando no sentido do arrefecimento das lutas sindicais.  
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No Brasil, essas mudanças começaram a ter um maior impacto nos anos 

noventa a partir da crise social gerada pela política econômica privatizante adotada 

pelo governo de então, pelas reformas no aparelho do estado e pelo aumento do 

desemprego. Este conjunto de determinantes levou ao enfraquecimento do 

movimento sindical e à destituição de muitos dos direitos conquistados pelos 

trabalhadores brasileiros (ANTUNES, 2010; FONTES, 2010;LACAZ, 1997).  

Quem impulsiona o crescimento são os trabalhadores, sem eles não 

há crescimento, não há desenvolvimento, não há nada. Mas eles são 

hoje o elemento mais descartável, não é dada a eles a importância 

que eles devem ter. O equipamento hoje é mais importante que o 

trabalhador, então o gestor privado investe no equipamento e na 

tecnologia, mas não no trabalhador, nas condições que favoreçam um 

ambiente de trabalho saudável [E2]. 

Além disso, a nova configuração dos postos de trabalho permitiu a existência 

concomitante de trabalhadores com contrato formal e dos denominadosprecarizados 

reduziu a capacidade de aglutinação dos sindicatos e tem trazido outras demandas 

como a preservação dos postos de trabalho e a manutenção dos direitos trabalhistas 

e previdenciários(ANTUNES, 2010; DIAS e HOEFEL, 2005;). 

Muitos dos trabalhadores não tem sindicato, geralmente os que tem 
são aqueles que são “legalizados” 3. Temos uma ligação muito boa 
com o sindicato da construção civil, geralmente quando a gente solicita 
a emissão da CAT as empresas se negam, a gente manda para o 
sindicato e eles atuam.O sindicato do trabalhador rural também, eles 
são bem atuantes, agora o restante não tem sindicato. Justamente 
aqueles que estão mais precisando são os informais [E8].  

Todo esse contexto contribuiu para que nos últimos anos a saúde do 

trabalhador não tenha sido colocada como prioridade nas reivindicações do 

movimento sindical. Os acordos realizados pelos sindicatos tem pautado a prestação 

de assistência médica por meio de planos de saúde, em detrimento do controle dos 

riscos nos ambientes de trabalho (OLIVEIRA e VASCONCELLOS, 2000).  

As pessoas que ainda estão no movimento, os novos que estão aí, 
não entendem que a melhoria da saúde dos trabalhadores vem com a 
melhoria do ambiente de trabalho. Você pode ter a melhor equipe 

                                                           
3Aqui o entrevistado utilizou “legalizado” no sentido do trabalhador com carteira assinada, portanto,  portador de 

direitos sociais. 
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médica, os melhores equipamentos, mas não vai resolver nunca, o 
que resolve é a questão da prevenção [E3]. 

É sabido que os trabalhadores tem um importante papel para a efetivação da 

política de saúde do trabalhador, tanto no que se refere à reivindicação desse direito, 

quanto ao reconhecimento dos fatores de risco presentes nos ambientes e nos 

processos de trabalho e à determinação que eles exercem no processo saúde-

doença. Esse papel seria ainda maisrelevante em uma conjuntura representada pela 

deterioração das relações de trabalho através da flexibilização, do crescimento das 

relações informais e das novas formas de gestão dos ambientes laborais que tem 

submetido o trabalhador ao risco e à insegurança (MINAYO-GOMEZ e THEDIM 

COSTA, 1997; OLIVEIRA e VASCONCELLOS, 2000).  

É claro que tem muita coisa ainda para ser feita porque o SUS é muito 
grande e tem muita coisa que melhorar ainda. É preciso que as 
entidades, os sindicatos e as associações dos trabalhadores 
entendam isso e vão buscar no debate a melhoria dessa situação [E3]. 

Dessa forma, se por um lado a atuação fragmentada dos atores institucionais 

não tem respondido aos efeitos da reestruturação produtiva sobre a saúde dos 

trabalhadores, por outro lado, a competição pelos postos de trabalho tem desarmado 

o coletivo de trabalhadores, que individualizados acabam por perder a sua capacidade 

de organização e reivindicação (LUZ, 2010). 

O restrito desenvolvimento da política de saúde do trabalhador tem relação 

direta com todos os aspectosanteriormente citados, tanto no contexto nacional quanto 

nas questões locais mais específicas. Dentre esses aspectoso principal desafio é o 

de atuar junto a uma classe trabalhadora cada vez mais heterogênea e instável, o que 

aumenta a responsabilidade do SUS em reconhecer e atuar de forma eficaz sobre as 

suas demandas. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A Política de saúde do trabalhador vem sendo formulada e reformulada 

continuamente na tentativa de superar suas dificuldades. Algumas dessas 

dificuldades têm origem tanto em aspectos estruturais da política quanto em aspectos 

voltados para as peculiaridades do processo de sua implementação no estado.   

Questões como as relações interinstitucionais da Renast junto às instâncias 

ligadas aos Ministérios da Previdência, do Trabalho e Emprego e aos sindicatos; o 

foco nas ações assistenciais; a dificuldade na realização das ações de vigilância em 

saúde do trabalhador e a insuficiência de dados que permitam traçar um perfil de 

saúde dos trabalhadores, aspectos esses já relatados em outros estudos e que se 

repetem no âmbito do estado de Pernambuco, nos Cerests investigados. Ainda assim, 

o foco no contexto local permitiu perceber alguns aspectos relevantes para a política 

e também desafios que precisam ser superados para a consolidação da Renast. 

Em primeiro lugar foi possível perceber a importância do cenário político para 

a construção da política no estado. O estudo do processo de construção do PST e 

posteriormente da implementação da Renast permitiu compreender alguns aspectos 

importantes e que tem interferido na atuação dos Cerests. Um desses aspectos diz 

respeito ao processo de regionalização da política, que em Pernambuco, foi efetuado 

de acordo com a vontade dos gestores, sem considerar os critérios estabelecidos pelo 

MS. Essa regionalização tem sido apontada como um entrave para a realização das 

ações pelos Cerests, pois além da distância geográfica e da diversidade produtiva, há 

ainda uma heterogeneidadequanto à organização político-administrativa dos 

territórios que tem inviabilizado a pactuação das ações de saúde do trabalhador nas 

regionais.  

A distribuição dos Cerests deve ser considerada de grande importância para a 

implementação da política de saúde do trabalhador uma vez que a sua estrutura 
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regionalizada depende dos acordos realizados nos territórios e das suas 

especificidades políticas, históricas, econômicas e sociais. Nesse sentido, é preciso 

pensar estratégias de repactuação desses territórios para uma distribuição dos 

Cerests que melhor atenda às necessidades e àsespecificidades dos trabalhadores. 

Outro desafio é arelação de dependência política, financeira e administrativa 

estabelecida entre os Cerests e os gestores municipais. No âmbito político, há o 

descompromisso dos gestores em realizar as atribuições conferidas aos municípios 

para efetivação das ações de saúde do trabalhador no seu territórioa partir da 

identificação dos problemas e prioridades, incluindo as ações de vigilância. Assim, o 

desenvolvimento dessas ações fica sob a responsabilidade apenas dos técnicos dos 

Cerests, que não tem reconhecida a sua legitimidade para atuar nos demais 

municípios da área de abrangência.  No âmbito financeiro há a dependência do uso 

do recurso repassado pelo MSque é depositado no fundo municipal de saúde para 

realização das ações de saúde do trabalhador pelos Cerests, recurso esse, que 

muitas vezes, acaba sendo utilizado para suprir outras necessidades de saúde do 

SUS nos municípios. A precariedade do vínculo dos trabalhadores do próprio Cerest 

é outro aspecto que gera dependência dos gestores e descontinuidade das ações, 

uma vez que o gestor, na maioria das vezes, indica os técnicos do Cerest a partir do 

seu alinhamento político em detrimento da sua capacidade técnica.             

Nesse sentido é preciso repensar a estrutura político-administrativa dos 

Cerests. A vinculação desses centros a um município tem gerado mais impedimentos 

do que vantagens para a sua atuação. Está claro que para atuar de forma mais efetiva 

esses centros precisariam ter uma maior autonomia política, administrativa e 

financeira, entretanto fica o desafio de pensar sobre a melhor maneira de reduzir essa 

dependência dos gestores municipais e qual tem sido o papel do estado na mediação 

dessas situações.  

É importante salientar também a necessidade de uma atuação mais efetiva por 

parte do Cerest estadual no acompanhamento, discussão e busca de resoluções para 

as dificuldades apresentadas pelos Cerests regionais, uma vez que é sua atribuição 

acompanhar aregulação epactuação de ações de Saúde do Trabalhador no âmbito do 

Estado e, quando necessário, atuar de forma integrada ou complementar aos 

municípios e serviços de referências regionais. Essa falta de acompanhamento se 
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torna ainda mais grave quando considerado o contexto dos Cerests situados nos 

municípios de Cabo de Sto Agostinho e de Goiana, por serem regiões onde tem havido 

um grande incremento no número de trabalhadores, em virtude da instalação de 

grandes empreendimentos industriais e comerciais e, em decorrência, uma 

complexidade crescente na determinação das condições de saúde dos trabalhadores 

dessas regiões. 

De forma que as instituições responsáveis pela gestão e execução das ações 

da política de saúde do trabalhador do SUS no estado, quer sejam, as secretarias 

municipais de saúde, SES e Cerests estadual não têm assumido de fato o seu papel, 

ficando essa missão sob a responsabilidade unicamente dos Cerests regionais. Isso 

tem feito com que as ações desenvolvidas por esses Centros ocorram de forma 

pontual e isolada tenham pouca repercussão junto a rede de saúde.  

 Assim, para garantir que as ações de saúde do trabalhador ocorram de forma 

sistemática em toda a rede de serviços do SUS, a Renast precisa criar estratégias que 

assegurem o envolvimento e a atuação dos gestores (municipais e estaduais), e que 

possam estreitar as relações com as demais políticas de saúde do SUS a fim de 

garantir uma atenção qualificada para os trabalhadores. 
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