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RESUMO 
 

 
A saúde do trabalhador é um campo do saber que visa compreender as relações 
entre o trabalho e o processo saúde-doença, constituindo uma área da Saúde 
Pública. Objetiva desenvolver ações de vigilância dos riscos em ambientes laborais, 
condições de trabalho e a prestação da assistência aos trabalhadores, englobando 
integralmente procedimentos de diagnóstico, tratamento e reabilitação no Sistema 
Único de Saúde (SUS), com caráter intrassetorial envolvendo todos os níveis de 
atenção e esferas de governo. Atua em conjunto com a Previdência Social, 
Trabalho, Meio Ambiente, Justiça, Educação e setores de políticas ligadas com a 
gestão participativa dos trabalhadores. Em 1988, foi incorporado através da 
Constituição Federal à Atenção Básica de Saúde o pensamento de transcender as 
ações curativas, intervindo na causa dos agravos laborais, assegurando o direito 
universal à saúde do trabalhador como sendo competência do SUS. Surge então no 
ano de 2002 a criação da Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador 
(RENAST), que foi ampliada em 2005 e passou a possuir componentes como os 
Centros de Referência de Saúde do Trabalhador (CERESTs), que objetivam dar 
subsídio e trabalhar em articulação com o SUS, recebendo encaminhamentos dos 
usuários que procuram a Rede SUS, mais precisamente da Atenção Básica de 
Saúde, por apresentar-se como primeiro contato do trabalhador enfermo. Objetivo: 
O presente trabalho objetivou traçar o perfil socioclínico-demográfico de usuários do 
CEREST da cidade do Rio de Janeiro com base nos dados coletados nas fichas dos 
Centros do ano de 2011 a 2014, procurando também quantificar a captação de 
trabalhadores enfermos pelo CEREST provenientes da Atenção Básica de 
Saúde/SUS e descrever as características dos trabalhadores assistidos pelo Centro. 
Metodologia: O caminho escolhido para o desenvolvimento da pesquisa foi o 
descritivo, exploratório simples, quantitativo e transversal. Os dados coletados foram 
digitalizados, revisados e analisados através do software Epi Info Versão 3.5.2, e os 
resultados foram apresentados em forma de tabelas e gráficos com intervalo de 
confiança de 95% em análises univariadas. Conclusão: Os resultados foram obtidos 
em um número total de 196 fichas e, dentre tantos aspectos relevantes sobre o tema 
pesquisado, foi observado o elevado número de acometidos por problemas laborais 
que, embora busquem a Rede SUS no primeiro momento, não há de fato o 
engajamento das equipes do SUS em encaminhar os trabalhadores enfermos aos 
CERESTs, seja pela falta de conhecimento ou porque o Sistema ainda não 
incorporou de fato as questões ligadas à saúde do trabalhador como uma das 
prioridades da saúde.  
 
Palavras-chave: Saúde do Trabalhador, Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador (CEREST), Sistema Único de Saúde (SUS), Atenção Básica de Saúde, 
Fisioterapia do Trabalho.  
 



 

 

ABSTRACT 
 
Workers' health is a field of knowledge which aims to understand the relationship 
between work and health-disease process and is an area of public health. The health 
objective developing risk surveillance activities in work environments, working 
conditions and the provision of assistance to workers, fully encompassing diagnostic 
procedures, treatment and rehabilitation in the Unified Health System (SUS), with 
intra-sectoral nature involving all levels of care and levels of government working 
together with the Social Security, Labour, Environment, Justice, Education and 
development policies of sectors with participatory management of workers. In 1988, it 
was acquired by the Federal Constitution to primary health care thought to transcend 
the curative actions, intervening in the cause of labor grievances, ensuring the 
universal right to health worker as jurisdiction of the Unified Health System (SUS). 
Arises then in 2002 the creation of the National Network of Health Care Worker 
(RENAST), which was expanded in 2005 and went on to own components such as 
CERESTs aimed to grant and work in conjunction with the SUS, receiving referrals 
from users seeking SUS Network, specifically the primary health care by present as 
first contact of the sick worker. Objectives: This study aimed to determine the 
demographic profile clinical partner of users of Occupational Health Reference 
Center (CEREST) of the city of Rio de Janeiro based on data collected from the 
records of CERESTs the year 2011-2014, also seeking to quantify the attracting 
workers sick by CEREST, from Primary Health Care / SUS and describe the 
characteristics of workers assisted by CEREST. Methodology: The path chosen for 
the development of the research was descriptive, exploratory simple, quantitative and 
transversal. The collected data were scanned, reviewed and analyzed by using Epi 
Info version 3.5.2 software, and the results were presented in tables and charts with 
95% confidence interval in univariate analysis. Conclusion: The results were 
obtained in a total number of 196 chips and among many relevant aspects on the 
subject researched, noted the high number of affected by labor problems but seek 
SUS network at first, there is in fact, the engagement of teams the Unified Health 
System in directing workers to CERESTs sick, either by lack of knowledge or 
because the SUS has not incorporated in fact the related issues will Occupational 
Health, as one of the health priorities. 

 
 

Key words: Workers´ Health, Occupational Health Reference Center (CEREST), 
Unified Health System (SUS), Primary Health Care, Work Therapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa estudou o perfil socioclínico-demográfico de usuários 

dos Centros de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST) da cidade do Rio de 

Janeiro, evidenciando se há na maioria das captações realizadas pelos Centros 

indivíduos que sejam provenientes da Atenção Básica de Saúde. 

No Brasil, a expressão Saúde do Trabalhador (ST) começou a ser utilizada 

nos anos 70 e 80 do século passado indicando o campo de conhecimentos 

vinculado a uma área ou programa de saúde (DALDON et al., 2013). 

Caldeira (2010) esclarece que a ST é um campo do saber que visa 

compreender as relações entre o trabalho e o processo saúde-doença e constitui 

uma área da Saúde Pública que possui como objeto de estudo as relações entre o 

trabalho e a saúde buscando entender de que forma estas interagem entre si. 

Objetiva a promoção e a proteção da ST, desenvolvendo ações de vigilância dos 

riscos em ambientes laborais, condições de trabalho, agravos e a prestação da 

assistência aos trabalhadores, englobando integralmente procedimentos de 

diagnóstico, tratamento e reabilitação no Sistema Único de Saúde (SUS), com 

caráter intrassetorial envolvendo todos os níveis de atenção e esferas de governo 

atuando em conjunto com a Previdência Social, Trabalho, Meio Ambiente, Justiça, 

Educação e setores de políticas de desenvolvimento dentro de uma abordagem 

interdisciplinar e ligada com a gestão participativa dos trabalhadores. Ressalta ainda 

que o princípio da universalidade atribui ao SUS responsabilidades sobre todos os 

trabalhadores, independentemente de seu grau de inserção na economia ou tipo de 

vínculo trabalhista, e a atenção básica é a porta de entrada dos serviços de saúde 

apresentando-se como a melhor estratégia para otimizá-la e minimizar as 

desigualdades, por propiciar atenção com resolutividade  não apenas direcionada à 

doença, mas integrando a referência a níveis mais complexos. É organizada a partir 

de um território e baseia-se em critérios epidemiológicos, oferecendo serviços de 

prevenção, diagnóstico, cura e reabilitação.  

Além dos fatores organizacionais, o crescimento do trabalho informal, familiar 

e em domicílio reforça a importância do acolhimento dos trabalhadores na porta de 

entrada do sistema e a investigação do trabalho como fator determinante dos 

processos de saúde, incorporando o controle social. Para que isto se efetive, não 
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basta acrescentar mais atribuições sobrecarregando ainda mais as equipes de 

trabalho. É importante que as tarefas sejam redefinidas e redimensionadas a 

equipes que sejam atuantes e capacitadas, garantindo que sejam realizados 

corretamente os processos de referência e contrarreferência. 

DIAS et al., 2009, expõem que para que haja a produção de bens e riquezas 

são requeridos matérias-primas, trabalho e tecnologia. Ao longo da história humana, 

particularmente a partir do século XVI, no mundo ocidental, a natureza tem sido vista 

como uma fonte inesgotável de recursos para os empreendimentos e 

enriquecimentos humanos, provendo a acumulação de capital. Entretanto, para que 

a produção aconteça, o trabalho humano é e sempre será primordial e 

indispensável, mesmo em situações de automação. Por isso, as doenças laborais 

sempre existiram e sempre existirão. Porém, ainda assim, a organização das ações 

de ST na rede de serviços de saúde do SUS constitui um processo sociopolítico e 

técnico em construção, iniciado nos anos oitenta, a partir de alianças solidárias entre 

sindicatos de trabalhadores e técnicos dos serviços públicos de saúde, de hospitais 

universitários, da fiscalização do Trabalho e da Previdência Social, conformando os 

Programas de Saúde do Trabalhador (PST). 

Atualmente, a ST recebe um enfoque especial nas discussões sobre a 

relação saúde-doença, pois foi observado que muitas das doenças de que adultos 

jovens padecem são provenientes da relação trabalho-saúde-doença, trazendo à 

tona números alarmantes de acidentes de trabalho que muitas vezes resultam em 

acidentes fatais. A Previdência Social registrou a comparação do coeficiente de 

mortalidade por acidentes laborais do Brasil com o de outros países estudados pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), no início da década de 1990. O risco 

de morrer devido aos acidentes de trabalho no Brasil era cerca de duas a cinco 

vezes maior. Cabe ressaltar que acidentes e doenças relacionados ao trabalho são 

agravos preveníveis, podendo ser evitados, e que trabalhadores jovens, idosos e os 

excluídos do mercado formal são mais vulneráveis (BRASIL, 2004; 2006). 

Segundo Barbosa (2009), a Saúde Ocupacional é uma preocupação no 

mundo moderno e merecedora de estudos mais profundos na busca de desvendar 

segredos e melhorar a vida do trabalhador, para que possa haver a interação entre a 

produção do serviço, porém, com saúde e qualidade de vida. 

Diante desses aspectos, foi incorporada à Atenção Básica de Saúde o 

pensamento de transcender as ações curativas, intervindo na causa dos agravos 



18 

laborais, promovendo prevenção, promoção e vigilância à ST, além de assegurar, 

através da Constituição Federal de 1988, o direito universal à ST como sendo 

competência do SUS (BRASIL, 2004; 2006). 

Surge do ano de 2002 a criação da Rede Nacional de Atenção à Saúde do 

Trabalhador (RENAST), começando assim uma era de fortalecimento às ações 

voltadas para essa classe de usuários. Em 2005, a RENAST foi ampliada e passou 

a constituir-se de componentes como os CERESTs, que objetivam dar subsídio e 

trabalhar em articulação com o SUS para que possam desempenhar seu papel nas 

ações de promoção, prevenção, vigilância, além de diagnósticos, tratamento e 

reabilitação. SILVA et al. (2013) defendem que, para tais ações ocorrerem 

efetivamente, os Centros necessitam do apoio da Atenção Básica de Saúde, que 

representa o primeiro contato do usuário, além de um trabalho em parceria, na qual 

a Atenção Básica, uma vez que receba um paciente portador de doença laboral, o 

encaminhe aos CERESTs para que o mesmo possa trabalhar assegurando, além do 

tratamento necessário à lesão, todo o suporte necessário do qual o usuário 

necessita para ter seus direitos assegurados, bem como a intervenção no agente 

causador do problema apresentado, aposentando a ideia de atuar apenas na cura 

das doenças.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 A HISTÓRIA DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO MUNDO E NO BRASIL 

 

 

As relações entre o ambiente e o processo saúde-doença dos indivíduos 

estão registradas ao longo da história humana. No “Tratado dos ares, das águas e 

dos lugares”, desenvolvido pelo filósofo grego Hipócrates, que viveu no século IV 

A.C., o autor atribui a origem das doenças aos humores e vapores presentes no am-

biente, incluindo os ambientes de trabalho. Esse conceito foi superado, no século 

XIX, a partir do reconhecimento do papel das bactérias na causa das doenças, o que 

reorientou as crenças de saúde, muitas delas ainda vigentes. Porém, com a 

industrialização na época acelerada e suas consequências sobre o desenvolvimento 

desenfreado de males, agravos e óbitos laborais, que marcaram o século XX, os 

temas que marcaram a constituição da Medicina Social foram retomados.  

Na determinação do processo saúde-doença e da qualidade de vida da popu-

lação, é interessante incluir os ensinamentos e recomendações do médico italiano 

Bernardino Ramazzini, vivido no início do século XVIII, que naquela época já 

afirmava que todo médico devia indagar sobre a “ocupação” do paciente, 

completando assim a “anamnese” com a “história profissional ou ocupacional”, para 

chegar às causas ocasionais do mal e “obter uma cura mais feliz”.  Dessa forma, 

agrega-se à abordagem fundamentada nos ensinamentos de Hipócrates, baseada 

na informação sobre a “ocupação” ou “profissão” do paciente e no raciocínio 

epidemiológico, possibilitando a construção e análise dos “perfis epidemiológicos” de 

adoecimento, incapacidade ou morte relacionados ao perfil produtivo, que não eram 

considerados até aquele momento (DIAS et al., 2012). 

DIAS et al. (2005) e LOURENÇO et al. (2007) detalharam que a preocupação 

com a saúde dos trabalhadores surgiu no século XVIII, com a Revolução Industrial 

na Inglaterra. Isso ocorreu em virtude dos altos índices de acidentes e doenças 

relacionadas com o trabalho, pelas péssimas condições em que os funcionários 

trabalhavam, causando enorme prejuízo às empresas e a vários setores de trabalho. 

Sendo assim, surgiu a necessidade de contratar médicos para avaliar as condições 

às quais os trabalhadores eram submetidos e também com o propósito de intervir 
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quando necessário, sempre cuidando do bem-estar e prevenindo possíveis lesões e 

acidentes laborais. No século XX, após as duas guerras mundiais, outros 

profissionais se juntaram à equipe médica para a prática da saúde ocupacional, 

atuando também na higiene, ergonomia e segurança no trabalho, iniciando assim 

um processo de abordagem multidisciplinar na ST. Recentemente, nos anos 1950, 

com as políticas públicas de Estado de bem-estar social, houve principalmente na 

Europa novas preocupações em garantir saúde e qualidade de vida dentro dos 

ambientes de trabalho.  

Na Itália ocorreu o movimento da Reforma Sanitária, na qual os trabalhadores 

conduziram uma luta por melhores condições de trabalho e de vida, e a partir desse 

movimento o Brasil, nos anos 70, passou a ter interesse sobre as questões 

trabalhistas, no final da ditadura militar e redemocratização do país. Assim, com o 

engajamento de trabalhadores e sindicatos, foram incluídas na agenda da Reforma 

Sanitária Brasileira questões ligadas à ST, principalmente na busca de garantir 

atenção integral à saúde, havendo inclusive a incorporação do Programa de Saúde 

do Trabalhador (PST), desenvolvido na rede pública de saúde, em sindicatos e 

hospitais universitários para identificar a causa do adoecimento em relação ao 

trabalho e atuar nas questões de saúde-doença laborais. A década de 1980 é um 

marco histórico para a ST, pois nessa época o trabalhador passa a ser reconhecido 

como sujeito possuidor de saber, e se tem como pressuposto a participação dos 

trabalhadores no processo de avaliação e controle dos acidentes de trabalho, além 

de reconhecer outras causas para os sofrimentos físico e mental, relacionando-as 

com o processo produtivo e não apenas aos fatores químicos ou biológicos (DIAS et 

al., 2005; LOURENÇO et al., 2007). 

Lourenço et al. (2007) ressaltaram que no Brasil, após a VIII Conferência 

Nacional de Saúde, em março de 1986, na qual foi garantido que a saúde era direito 

do cidadão e dever do Estado, ocorreu a I Conferência Nacional de Saúde do 

Trabalhador. Além da supracitada determinação pela Constituição Federal de 1988, 

a competência do SUS para a ST também é citada em dez dispositivos da lei de 

concepção do SUS — Lei nº 8.080/90, definida no art. 6º.  

A saúde do trabalhador é um direito previsto nas competências do SUS, 

possui caráter intrassetorial que abrange a atenção primária, secundária e terciária 

em saúde, como também a Previdência Social, Ministério do Trabalho, Sindicatos e 

Meio Ambiente, abordando a interdisciplinaridade e a participação dos 
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trabalhadores. Essas ações devem ser desenvolvidas em conjunto com 

representantes da sociedade civil, como o trabalhador; e organizações sindicais, por 

envolver políticas econômicas relacionadas a indústria, comércio, produção agrícola 

e autônomos, garantindo assim a participação dos trabalhadores para promoção e 

prevenção de condições de trabalho seguras e saudáveis (OLIVAR, 2010; BRASIL, 

2006). 

No cenário das mudanças políticas e sociais ocorridas nas décadas de 1980 e 

1990 e no contexto da Reforma Sanitária, as questões trabalhistas e a atenção à 

saúde dos trabalhadores sofreram reformulações importantes e pontuais. Entre 

essas, destaca-se a introdução da área da ST na abrangência da Saúde Pública. 

Até o momento, a saúde no Brasil era um benefício previdenciário dos contribuintes 

ou um serviço pago na forma de assistência médica, ou ainda um ato de 

misericórdia às pessoas que não tinham acesso à previdência, que não tinham 

recursos para pagar a assistência privada, prestada por Santas Casas. Com isso, 

apesar da década de 1980 ter sido considerada “uma década perdida” do ponto de 

vista político e ideológico, foi de grande importância e marco inicial para a 

consolidação da luta dos trabalhadores e da sociedade brasileira pela democracia.  

Os movimentos populares e a descentralização do poder do Estado tiveram 

um importante papel na história da democratização das políticas de saúde no país e 

nas organizações sociais. Inseriu-se a participação das pessoas nas tomadas de 

decisão que lhes competem por direito na elaboração e implantação das políticas 

públicas, cabendo ao Estado o poder de regulá-las. Há o consenso de que o SUS é 

uma das principais políticas de inclusão social e legislação que define controle social 

como o processo no qual a população participa, por meio de representantes, na 

execução e acompanhamento das políticas públicas de governo resultantes da 

negociação dos interesses de cada segmento, a favor dos direitos da cidadania e 

refletindo no conjunto de benefícios à sociedade (BRASIL, 2011). 

A partir de 1990, várias portarias e leis foram criadas para garantir os 

princípios básicos do SUS, para o direito à saúde, abrangendo a participação 

popular e fortalecendo assim sua base. O direito a saúde e a vida engloba a 

proteção e promoção ao trabalhador, nos acidentes de trabalho, doenças e morte 

relacionada ao trabalho. O SUS é fundamental para manter, adequar e qualificar a 

rede de serviços públicos na saúde, pois assim conseguirá atender à demanda de 
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trabalhadores integralmente, levando melhorias na qualidade de vida no trabalho, 

relações pessoais e sociais (LOURENÇO; BERTANI, 2007).  

De acordo com Olivar (2010): 

 

Com o advento do SUS e sua regulamentação por meio da Lei nº 8.080/90, 
no artigo 6º diz que ao SUS caberá atuar na saúde do trabalhador tanto na 
assistência, na vigilância e controle dos agravos à saúde relacionados ao 
trabalho, como na promoção da saúde, atribuições estas que, com a 
realização da II Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador (CNST), em 
março de 1994, ficam politicamente mais bem demarcadas (OLIVAR, 
2010, p. 317). 
 
 

Dessa forma, os trabalhadores encontram-se protegidos quanto aos seus 

direitos à saúde de modo específico no que tange seus problemas relacionados às 

atividades laborais e fatores de riscos aos quais se encontram expostos, inclusive no 

que diz respeito às ações de promoção de saúde. 

DIAS et al. (2005) demonstraram em seus estudos que os anos 1990 foram 

um marco importante para a saúde da classe trabalhadora. Nesse período, a Área 

Técnica de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde (COSAT) não poupou 

esforços para ampliar o processo de capacitação técnica para as ações de vigilância 

e para ações que beneficiassem a Atenção Básica da Saúde. Foram desenvolvidas 

e elaboradas normas, como por exemplo, a Norma Operacional de Saúde do 

Trabalhador (NOST), diretrizes e protocolos. Foram também desenvolvidos a Lista 

de Doenças Relacionadas ao Trabalho e o Manual de Procedimentos. Dessa forma 

foi possível orientar as ações na rede de serviços de saúde quanto aos 

procedimentos adequados para a proteção da ST.  

Os autores ainda ressaltaram que no ano de 2001 houve o importante 

desenvolvimento de indicadores da ST para o Sistema de Informação em Saúde, 

especialmente a Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA), além de 

uma proposta de Política Nacional de Saúde do Trabalhador, voltada para a 

sociedade. Esse desenvolvimento demonstrou uma preocupação que levou a 

avanços nos estudos e na prática em proporcionar recuperação às pessoas que 

adoecem por motivos ocupacionais. Embora o trabalho tenha sido árduo ao longo da 

história na implementação da garantia de direitos da ST no Brasil, as dificuldades 

não impediram o avanço desse setor. Em 1991, o Ministério da Saúde (MS) 

apresentou os CERESTs como alternativas para desenvolver ações voltadas a 

beneficiar a classe trabalhadora, além de uma atenção diferenciada à ST dentro do 



23 

SUS e na II Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador em 1994. É importante 

destacar inclusive que a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador 

(PNSST, 2004) atribui que a saúde dos trabalhadores é condicionada por vários 

fatores – sociais; econômicos; tecnológicos; organizacionais relacionados ao perfil 

de produção e consumo; e fatores de risco de natureza físicos, químicos, biológicos, 

mecânicos e ergonômicos presentes nos processos de trabalho.  

O perfil de morbimortalidade dos trabalhadores no Brasil caracteriza-se 

atualmente pela coexistência de agravos relacionados às condições de trabalho 

específicas, como os acidentes de trabalho típicos e as “doenças profissionais”, que 

são doenças que têm sua frequência, surgimento ou gravidade modificados pelo 

trabalho, também denominadas “doenças relacionados ao trabalho” e as doenças 

comuns ao conjunto da população, que não guardam relação de causa com o 

trabalho, mas condicionam a saúde dos trabalhadores podendo contribuir ou não 

com as doenças ocupacionais. 

 

 

2.2 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

 

O perfil epidemiológico do adoecimento dos trabalhadores traduz-se no 

aumento da prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, como as Lesões por 

Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 

(DORT), que correspondem a cerca de 80% dos casos nos CERESTs. Surgem com 

apresentação mal caracterizada, como estresse, a fadiga física e mental e outras 

expressões de sofrimento relacionadas ao trabalho. Ainda observa-se que essas 

novas formas de adoecimento convivem, no Brasil, com as doenças profissionais 

clássicas, como a silicose, as intoxicações por metais pesados e por agrotóxicos 

(MS, 2004; DIAS et al., 2005). As LER/DORT são atualmente a maior demanda aos 

Centros e isoladamente a maior causa de emissão de Comunicações de Acidentes 

de Trabalho (CAT) ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) do Ministério da 

Previdência Social (OLIVEIRA, 2001). 

Negri et al. (2014) em seu estudo sobre o perfil sociodemográfico e 

ocupacional de trabalhadores com LER/DORT apontaram que no Brasil os dados 

epidemiológicos registrados não refletem a totalidade dos trabalhadores, referindo-



24 

se apenas aos trabalhadores do mercado formal, que representam menos de 50% 

da população economicamente ativa. Apesar disso, observa-se alta incidência, o 

que confere um caráter epidêmico.  

Em pesquisa realizada no CEREST de Piracicaba, no estado de São Paulo, 

foram analisados os dados: local de residência, gênero, idade, estado civil, grau de 

instrução, renda mensal, função, exposição a fatores e determinantes de risco, 

queixa principal e local da dor, sendo realizada a análise descritiva dos dados. As 

características sociodemográficas e ocupacionais de trabalhadores com LER/DORT 

identificadas no estudo apontam que existe predomínio de disfunções 

musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho em mulheres, na idade produtiva, 

com baixo grau de instrução e baixos salários, que atuam principalmente nas 

funções de doméstica, cozinheira, serviços gerais, auxiliar de produção e costureira.  

As trabalhadoras mulheres são duas a cinco vezes mais propensas do que os 

homens a relatar disfunções musculoesqueléticas e esse predomínio se justifica pela 

dupla jornada (no trabalho e em casa), aumentando a exposição aos fatores de 

risco. O predomínio de LER/DORT entre 30 e 49 anos reafirma que as doenças 

ocupacionais atingem trabalhadores na faixa etária de maior produtividade e 

experiência profissional, que corresponde à faixa economicamente ativa da 

população. Os autores ainda explicam fisiologicamente que os achados de 

LER/DORT são altos pela própria biomecânica da maioria das tarefas, pois os 

movimentos repetitivos, permanência na postura em pé ou sentada de forma 

estática, com flexão ou extensão da coluna cervical durante longos períodos 

somados a presença de pressão temporal e estresse, jornadas de trabalho 

excessivamente longas, com pausas insuficientes, se caracterizam como fatores de 

risco.  

Posturas estáticas mantidas por longos períodos estimulam respostas 

mecânicas que incluem deformação do tecido conjuntivo e aumento da pressão 

intramuscular, podendo afetar mecanicamente o fluxo sanguíneo muscular. Quando 

essa pressão é mantida em nível alto por períodos prolongados, como durante as 

contrações estáticas mantidas, o fluxo sanguíneo pode ser insuficiente, afetando a 

capacidade do músculo de produzir força. Além disso, disfunções da microcirculação 

muscular podem levar à sensibilização dos nociceptores e à presença de dor mesmo 

em repouso.  
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 Negri (2010), em sua pesquisa sobre o perfil sociodemográfico e ocupacional 

no CEREST-Piracicaba/São Paulo, encontrou que entre os trabalhadores atendidos 

69,2% são do gênero feminino e 30,8% do gênero masculino. A dor foi relatada em 

100% da amostra, sendo 55,6% no membro superior, 17,8% no membro superior e 

coluna vertebral. No gênero masculino predominou a dor no membro inferior 

(60,0%), membro inferior e coluna vertebral (67,9%). A dor na coluna vertebral, 

isoladamente, incidiu similarmente em homens (53,9%) e mulheres (46,1%). A 

relação entre o determinante e fator de risco “organização e ergonomia do trabalho” 

(OET) e a presença de dor no membro superior observou-se em 63,26% dos 

trabalhadores, que apresentavam esse determinante relacionado à dor no membro 

superior apresentando hipótese diagnóstica de Síndrome do Túnel do Carpo (STC), 

na maioria das vezes em mulheres, com ensino fundamental incompleto e na faixa 

etária de 30 a 49 anos.  

As disfunções musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho representam um 

dos grupos de doenças ocupacionais mais polêmicos, não sendo apenas uma 

exclusividade do Brasil, e constituem um problema mundial. Nos Estados Unidos, o 

custo anual associado com diagnóstico e cuidados com trauma musculoesquelético 

soma dezenas de bilhões de dólares. O National Research Council Institute of 

Medicine dos EUA (2001) demonstrou que a cada ano aproximadamente um milhão 

de pessoas se afasta do trabalho nos Estados Unidos por disfunções 

musculoesqueléticas, o que gera gastos estimados em 54 bilhões de dólares 

anualmente, um enorme impacto na economia do país.  

As disfunções de membros superiores possuem uma extensa variação de 

sintomas e condições clínicas agrupadas sob termos como: lesão por esforço 

repetitivo, disfunções por trauma cumulativo e Síndrome de Overuse Ocupacional. 

No meio científico, a tendência mundial é utilizar a denominação Work Related 

Musculoskeletal Disorders (WRMD), traduzida no Brasil como Disfunções 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, segundo a Norma Técnica para 

Avaliação da Incapacidade Laborativa em Doenças Ocupacionais.  

A Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho, elaborada pelo MS em 2008, 

baseada na Portaria nº 1.339/GM, de 18 de novembro de 1999, aponta que doenças 

pouco atribuídas à relação com o trabalho também possuem crescente número entre 

os trabalhadores, e são frequentemente diagnosticadas, como: doenças infecciosas 

e parasitárias, neoplasias, doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, 
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transtornos mentais, doenças do sistema visual e vestibulococlear, doenças do 

sistema circulatório, respiratório, digestivo, doenças de pele, doenças do sistema 

gênito-urinário, além de envenenamentos e outras consequências de causas 

externas. Com essa nova realidade, o CEREST passou a receber clientela do setor 

informal e desempregados, além dos indivíduos encaminhados pela Previdência 

Social e Sindicatos, afetando a prática de saúde do CEREST e exigindo novos 

esforços, como na questão do sofrimento psíquico dos trabalhadores, aumentando 

ainda mais as dificuldades de atenção à ST no SUS.  

Vale ressaltar que atividades raramente relacionadas com problemas 

ocupacionais também apresentam um crescente número de comprometimentos na 

ST embora sejam profissões que exigem alto nível de instrução. Auad (2010) expõe 

que historicamente os professores são os profissionais que mais apresentam 

alterações e necessitam de cuidados específicos na voz. Em 2007, foi apontado que 

70% dos docentes apresentaram alterações de voz devido às condições de trabalho, 

91,5% apresentaram alterações agravadas por fatores emocionais e 88,5% 

relataram limitação nas atividades diárias devido à alteração vocal.  

Bassi et al. (2011) complementa dizendo que, embora pouco se fale, uma vez 

que a docência pertence às pessoas de alta escolaridade e melhor situação 

econômica, o professor, no processo de intensificação do trabalho, teria a sua saúde 

fragilizada e estaria mais susceptível ao adoecimento quanto à disfonia, que é um 

distúrbio de comunicação caracterizado pela dificuldade na emissão vocal 

provocando um impedimento na produção natural da voz. A doença se manifesta 

através da rouquidão, afonia, falhas na voz e dificuldade para falar em forte 

intensidade, interferindo no desempenho e assiduidade do professor, sendo causa 

de 20% das faltas e causa de afastamentos médicos e licenças. Destaca-se que 

essa população possui alto nível de escolaridade superior, o que já era esperado 

haja vista as exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas também 

trabalham em ambientes nocivos, com alto som e ruído, estresse e fadiga mental.  

O Comitê de Foniatria da Sociedade Europeia de Laringologia sugere a 

utilização de um protocolo amplo para avaliação da disfonia, incluindo, entre outros 

fatores, avaliação perceptivo-auditiva, acústica e avaliação da autopercepção da 

alteração vocal por meio de protocolos de qualidade de vida. A maioria dos 

professores não foi orientada durante a formação e nem durante a carreira 

profissional sobre a sua dinâmica, fisiologia e sobre formas de autoproteção e risco 
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e ainda há as carências quanto ao tipo de assistência especializada para avaliação e 

tratamento.  

Campos (2013), ao estudar os fatores sociodemográficos e ocupacionais em 

profissionais de enfermagem, contribui demonstrando que os resultados obtidos com 

a realização dessa pesquisa possibilitaram identificar vários casos da ocorrência da 

Síndrome de Burnout nos enfermeiros e explicou que no Brasil a doença também é 

chamada de síndrome do esgotamento profissional ou de sensação de estar 

acabado e são transtornos psiquiátricos aos quais os trabalhadores que trabalham 

sob altos níveis de pressão estão vulneráveis, principalmente os que prestam 

cuidados diretos a outras pessoas, como no caso da equipe de enfermagem.  

De Liz et al. (2014) chama atenção para a profissão dos policiais, ao dizer que 

o estresse no trabalho tem sido alvo crescente de pesquisas nos últimos anos e 

esteve associado a cerca de 50% a mais de risco dos empregados desenvolverem 

doenças coronarianas. Pouco se fala a respeito das condições de saúde de policiais, 

mas no Brasil a polícia militar é um forte exemplo de atividade estressora e 

correspondente a 70% dos agentes policiais no sistema de segurança. O nível de 

estresse dos policiais militares tem sido superior ao de outras categorias por 

trabalharem expostos a alto risco e pela sobrecarga de trabalho que sofre 

interferência das relações internas à corporação, que se fundamenta em hierarquia 

rígida e disciplina militar. Os profissionais ingressam na carreira pelo status da 

profissão e estabilidade do concurso público, porém, se deparam com a falta de 

reconhecimento, a percepção do risco, as perdas de colegas e o sofrimento mental. 

A avaliação e percepção dos policiais apontam eventos estressantes agudos, 

crônicos, baixos, médios ou altos. A mudança de turno de trabalho, por exemplo, 

pode levar a outros males, tais como mudanças no ritmo circadiano e dos padrões 

de sono, que afetam o bem estar físico e psicológico do policial. 

Além dos fatores estressantes e desgastantes inerentes a certas profissões, 

ambientes nocivos e em condições perigosas, que expõem os trabalhadores a várias 

horas de trabalho na mesma situação, também são fortes candidatas a causarem ou 

agravarem as condições de saúde do indivíduo, como é o caso dos pintores. A 

exposição crônica a solventes está associada a queixas subjetivas, ligadas a 

funções cognitivas. Embora o exame neurológico seja aparentemente normal, os 

efeitos neuropsiquiátricos subclínicos tendem a ser precoces no histórico de 

exposição do trabalhador e as anormalidades neuropsicológicas incluem disfunções 
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comportamentais, que estão comumente relacionadas às queixas de cefaleia, 

tontura, fadiga, parestesias, dor e fraqueza.  

Os transtornos neuropsiquiátricos relacionados a exposições a neurotoxinas 

resultam em auxílios-doença, auxílios-acidente, aposentadorias por invalidez e 

pensões. O risco relativo de pensão por incapacidade decorrente dessa 

problemática é considerado mais alto entre trabalhadores expostos a solventes do 

que entre grupos não expostos. A exposição a solventes aumenta o risco de 

pensões precoces por transtornos neuróticos, e a hipótese é que, talvez, o fato 

desses trabalhadores apresentarem, na maioria das vezes, queixas inespecíficas 

impeça ou dificulte a associação com a exposição de riscos ocupacionais, como no 

caso dos solventes.  

Por esse motivo, reforça-se a necessidade da avaliação do ambiente de 

trabalho para compreensão da relação saúde/doença-trabalho, além disso, deve 

haver uma discussão, com os trabalhadores envolvidos no processo de trabalho, 

estimulando a participação e com o objetivo de desenvolver propostas de educação 

e melhorias de condições de trabalho, divulgação de informações sobre os riscos 

laborais, consequências e as medidas de proteção. Essas propostas são válidas 

para todos os ambientes de trabalho e profissionais, pois é a única maneira de fato 

eficaz para a implementação de mudanças no ambiente e na organização do 

trabalho erradicando ou minimizando ao máximo os fatores de riscos identificados 

nos mais variados ambientes de trabalho (RAMOS et al., 2007). 

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) registra todos 

os agravos no território nacional fornecendo informações para a formação de perfil 

da morbidade, direcionando assim as ações em nível municipal, estadual e federal. 

É regulado pela Portaria Nº 777/GM de 28 de abril de 2004, dispondo sobre os 

procedimentos técnicos para a notificação em Serviços Sentinelas do Sistema Único 

de Saúde, Rede SUS. A Portaria Nº 777/GM de 28 de abril de 2004 determina que 

são agravos de notificação compulsória, para seus efeitos:  

 

I - Acidente de Trabalho Fatal; 

II - Acidentes de Trabalho com Mutilações; 

III - Acidente com Exposição a Material Biológico;  

IV - Acidentes do Trabalho em Crianças e Adolescentes;  

V - Dermatoses Ocupacionais;  
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VI - Intoxicações Exógenas (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, 

gases tóxicos e metais pesados);  

VII - Lesões por Esforços Repetitivos (LER), Distúrbios Osteomusculares 

Relacionadas ao Trabalho (DORT);  

VIII - Pneumoconioses;  

IX - Perda Auditiva Induzida por Ruído – PAIR;  

X - Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho; e  

XI - Câncer Relacionado ao Trabalho (BRASIL, 2004). 

 

Segundo o IBGE, a População Economicamente Ativa (PEA) é composta por 

aproximadamente 85 milhões de trabalhadores. Destes, 23 milhões, ou seja, um 

terço, são cobertos pelo Seguro Acidentes do Trabalho (SAT). Estima-se que a cada 

ano mais de um milhão de trabalhadores sofrem algum tipo de acidente ou agravo 

relacionado ao trabalho (MS, 2004). Entre os anos de 1999 a 2003, a Previdência 

Social registrou 1.875.190 acidentes de trabalho, sendo que destes 15.293 tiveram o 

desfecho em óbito e 72.020 trabalhadores evoluíram para incapacidade permanente, 

o que resulta em uma média de 3.059 óbitos/ano entre os trabalhadores do setor 

formal segurados pelo SAT. O trabalho também chama a atenção para o coeficiente 

de mortalidade, pois no mesmo período os números foram alarmantes, atingindo 

coeficientes de 14,84 por 100.000 trabalhadores, o que justifica a atual e crescente 

preocupação com a matéria, englobando, além das suas atividades laborais em si, o 

ambiente de trabalho, que pode ser muitas vezes um local perigoso de exposição a 

riscos de adquirir doenças ocupacionais, podendo submeter inclusive essas pessoas 

a acidentes fatais (BRASIL, 2004).  

Bezerra e Neves (2010), ao estudarem sobre o perfil da produção científica 

em ST, apontaram as necessidades de envolver de maneira mais profunda a 

sociedade com as questões relacionadas ao processo trabalho-saúde-doença. Os 

autores explicam que a ST é o campo de práticas e conhecimentos que emergiu da 

Saúde Coletiva, visando entender e intervir nas relações trabalho e saúde-doença, 

possuindo como referência central o surgimento de um novo ator social: a classe 

operária industrial, em uma sociedade que vem sofrendo profundas mudanças 

políticas, econômicas e sociais.  

Embora ainda não existam muitas pesquisas sobre o assunto quando 

comparamos com os demais temas abordados pela saúde coletiva, a produção 
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científica referente à ST nacional tem tido um aumento e mostra um crescimento da 

área compatível com a demanda de conhecimento dos gestores que atuam nas 

relações saúde-ambiente-trabalho, o que demonstra que há interesse por parte dos 

profissionais em fornecer atendimento especializado e eficiente, ainda que nem 

sempre seja possível, pela dificuldade de acesso a trabalhos científicos.  

Os preferidos a serem consultados ainda são os periódicos, respectivamente, 

os Cadernos de Saúde Pública, Ciência & Saúde Coletiva e a Revista de Saúde 

Pública. As bases MEDLINE/PubMed e LILACS não possuem todos os trabalhos 

com seus textos completos e muitos títulos apresentam apenas os resumos, assim 

como não incluem as referências bibliográficas recebidas pelos artigos, dificultando 

a realização de estudos de citações, como se faz com as bases do Scientific 

Electronic Library On-Line (SciELO), que ainda permite a publicação eletrônica de 

edições completas de periódicos científicos, a recuperação de textos por seu 

conteúdo e a preservação de arquivos eletrônicos, garantindo a acessibilidade e 

espelhando a produção científica brasileira na internet.  

A produção em ST concentra-se na Região Sudeste do Brasil, o que é 

explicado pelo fato de haver maior quantidade de grupos de estudos e 

pesquisadores, além dos programas de pós-graduação nessa região, 

particularmente em São Paulo e Rio de Janeiro. É desejado que a avaliação de 

campos científicos na ST possa ir além dos limites das avaliações bibliométricas 

onde o periódico dá preferência à aceitação dos artigos submetidos, pois os efeitos 

sobre as políticas, ações de saúde e práticas devem ser alvo de avaliações mais 

completas que ultrapassem essa barreira e forneçam mais evidências sobre o 

campo, a fim de conseguir modificar a realidade das relações saúde-ambiente-

trabalho para uma situação cada vez mais segura aos trabalhadores baseada em 

fatos palpáveis e atualmente pesquisados. 

 

 

2.3 A SITUAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO TRABALHO  

 

 

O campo da ST é uma área que ainda precisa de ajustes e necessita de 

novas práticas, pois é preciso identificar as manifestações das condições de 

trabalho, não apenas na esfera industrial, mas também pelo seu impacto na saúde 
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humana. Apesar de este campo ter tido um avanço com a institucionalização das 

ações de ST no SUS, não há êxito quanto à articulação com a rede básica e o 

suporte técnico oferecido pelo CEREST no projeto do PST.  

Lourenço et al. (2007) ressaltaram ainda que toda essa dificuldade e 

precariedade em ações e conscientizações no campo da ST atinge as esferas 

cultural, ideológica e política. Ocorre com elevada frequência a violação de direitos 

trabalhistas e inseguranças no ambiente de trabalho, o que interfere na saúde, 

produção e sentimentos da classe trabalhadora. O subproletariado, por exemplo, 

que é expresso em forma de trabalho informal, temporário e precário, corrobora com 

a destruição da segurança dos trabalhadores em vários aspectos e demonstra um 

retrocesso histórico, pois, no início do século XXI, os trabalhadores se esforçavam 

para manter os empregos a qualquer custo sem que houvesse a preocupação com 

as condições de trabalho. Com isso, havia assim um aumento significativo em 

acidentes do trabalho, que não se restringia ao trabalho formal, mas estendia-se ao 

trabalho informal com forte predominância nesse setor.  

 

A doença relacionada ao trabalho para fins de benefícios pode ser 
equiparada ao acidente de trabalho (BRASIL, 1991). Assim, a legislação 
utiliza a expressão acidentes de trabalho para se referir também às doenças 
relacionadas ao trabalho. Contudo, optou-se por utilizar o termo agravos à 
saúde por considerá-lo mais abrangente (LOURENÇO et al., p. 123, 2007). 
 
 

De acordo com Takahashi et al. (2010), a desassistência, no que diz respeito 

à reabilitação dos trabalhadores leva à necessidade médica de prolongamento da 

prescrição de afastamento do trabalho pela permanência da incapacitação, quando 

não ocorrem as altas precoces pela Perícia Médica do INSS. Isso implica no 

aumento do grau de desvantagem dos trabalhadores acidentados e adoecidos por 

ocasião do retorno ao trabalho.  

Os casos de LER/DORT são as patologias de maior incidência e prevalência, 

sobretudo, um importante problema nacional de saúde pública – a segunda maior 

causa de afastamento do trabalho no Brasil. Ressalte-se que as LER/DORT são 

doenças ocupacionais socialmente produzidas pelos determinantes organizacionais 

do trabalho e da produção, associadas a fatores de riscos biomecânicos (esforço 

físico, posturas estáticas, gestos acelerados e repetitividade de movimentos) e 

psicossociais (intensidade do trabalho, pressão por metas de produção e fadiga 

cognitiva). Desta forma, o retorno ao trabalho sem que o trabalhador tenha se 
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submetido ao tratamento de reabilitação adequado, bem como tenha usufruído o seu 

tempo de repouso, é fator de agravamento, por manter o obreiro sob as mesmas 

condições que geraram o seu adoecimento.  

Oliveira (2001) complementa dizendo que o afastamento das atividades 

laborais para a realização de tratamento é temido, devido à discriminação que os 

trabalhadores enfermos sofrem ao voltar a desempenhar suas atividades laborais, 

tornando esse retorno algo angustiante. Vê-se ainda que as LER/DORT podem ser 

agravadas pelo medo, uma vez que o medo gera a obediência e submissão, 

quebrando a reciprocidade e causando transtornos de forma generalizada que 

poderá ser refletida de várias maneiras, principalmente, na forma de doenças. Dessa 

forma é explicado o porquê dessa assertiva, uma vez que os dados do levantamento 

quantitativo realizado, nos 56,1% dos casos de LER/DORT atendidos no Centro do 

Espírito Santo não estão afastados do trabalho, continuando no exercício de suas 

atividades laborais mesmo doentes. 

Jackson e Maeno, 2015; Takahashi et al., 2012; Lima et al., 2010; e Almeida e 

Jackson, 2007, expõem que reabilitação de trabalhadores é um dos maiores 

desafios contemporâneos para a saúde pública no Brasil, pois a problemática reflete 

a multiplicidade e a magnitude dos problemas de saúde e as repercussões sociais 

envolvidas, por impor a abertura de agenda pública e construção de novas práticas, 

adequação ergonômica ao trabalhador, além da formulação de políticas públicas que 

enfrentem toda a complexidade do problema a ser enfrentado. Precisam ser 

consideradas também as especificidades do país para o enfrentamento do processo 

diagnóstico-tratamento-reabilitação de trabalhadores, que incluem as características 

dos trabalhadores com LER/DORT e demais doenças/agravos que buscam a 

Renast/SUS, e as dificuldades enfrentadas para a implantação de ações de 

vigilância e organização do trabalho para que seja possível diminuir o 

distanciamento político-institucional do principal sistema de compensação que é a 

Previdência Social e o povo. 

Lourenço et al. (2007) nos dizem que os acidentes de trabalho são 

considerados um modo de exclusão social, pois não dizem respeito apenas à 

pobreza ou desemprego, e sim a qualquer tipo de privação, principalmente de 

direitos, a qual o indivíduo possa sofrer. Os acidentes de trabalho são também uma 

forma de violência que causa ruptura social. Quando causam incapacidades 

permanentes levam o trabalhador à miséria e à invalidez. Os autores ainda 
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ressaltam que atualmente pessoas que não têm acesso à educação e à cultura 

possuem chances remotas para concorrer em mercado. Assim, trabalho formal 

passa a ser quase inatingível. Os trabalhadores se submetem a condições precárias, 

baixos salários, instabilidade, insegurança e riscos, sejam sociais ou laborais, 

deixando o indivíduo com baixa escolaridade cada vez mais vulnerável e 

desprotegido. A informalidade também promove uma invisibilidade social quando 

atrelada aos acidentes de trabalho, o que reforça a questão da vulnerabilidade tanto 

em relação à saúde quanto no aspecto social.  

Gomes et al. (2013) em sua pesquisa no CEREST do estado do Pará, 

encontrou dados de que os trabalhadores do setor privado foram os que mais 

procuraram o acolhimento realizado no Centro, ou seja, o atendimento de referência 

tem sido privilégio de trabalhadores formais e ainda percebe-se que o motivo de 

acidente lidera a procura pelo CEREST, bem como o acidente de trabalho está 

relacionado ao gênero masculino e a LER/DORT, saúde mental e assédio moral 

estão relacionados ao gênero feminino.  

Os autores ainda demonstraram que o acolhimento em saúde do trabalhador 

proporciona aos profissionais a identificação dos riscos/vulnerabilidade que 

envolvem as dimensões subjetivas, biológicas e sociais do adoecer, e, dessa forma, 

promove a orientação, priorização e decisão quanto aos encaminhamentos 

necessários para a resolução do problema do usuário, tanto na rede intra quanto na 

intersetorial. A importância de se conhecer o perfil dos usuários do CEREST é 

principalmente possibilitar o conhecimento dos usuários potencializando as 

decisões, dialogando mais com a Rede SUS e a Rede Socioassistencial, para que 

haja maior articulação política com os serviços das redes intra e intersetorial, 

diminuindo os obstáculos para o acolhimento e atuando em diversas áreas e 

políticas públicas como: a Previdência Social, Trabalho e Emprego, Educação, 

Agricultura, Indústria, Ciência, Segurança Pública e Assistência Social, buscando 

dessa forma a resolutividade das demandas trazidas pelo trabalhador adoecido.  

Oliveira (2001) evidenciou com seu estudo que o papel do CEREST/Espírito 

Santo consiste no diagnóstico e tratamento da doença, incluindo orientações 

previdenciárias, além de respaldo legal para o reconhecimento da doença 

ocupacional. Constatou a importância da realização de um trabalho integrado, a 

aquisição de recursos materiais e humanos, o desenvolvimento de atividades de 
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educação em saúde e fiscalização de ambiente de trabalho, buscando a prevenção 

das doenças.  

Moura e Medeiros Costa (2012) corroboram, ao demonstrar em pesquisa 

realizada também no estado do Pará sobre o perfil dos trabalhadores acolhidos no 

CEREST, que no período de 2008 a 2011 o universo de trabalhadores usuários do 

Centro foi muito baixo, especialmente na Região Metropolitana de Belém, 

evidenciando que a população pode estar sofrendo agravos nos seus ambientes de 

trabalho sem receber ajuda satisfatória. Dessa forma, mostra-se ainda necessária a 

publicação do papel do CEREST perante a sociedade e, principalmente, entre os 

trabalhadores, demonstrando a relevância do CEREST/Pará como um instrumento 

de efetivação da Política de Saúde do Trabalhador por meio das ações que 

desenvolve, tais como o acolhimento, a orientação dos trabalhadores de acordo com 

a demanda apresentada para outras instituições da rede socioassistencial, 

assegurando assim a concretização dos seus direitos. 

Lourenço et al. (2007), ao refletirem sobre a banalização da injustiça social, 

apontaram que pode haver uma dualidade do sofrimento causado pelo trabalho, 

pois, por um lado, há pessoas sofrendo pelos efeitos da exclusão do mercado de 

trabalho, e esses efeitos refletem na degradação das condições de vida. 

Ressaltando-se que a exclusão social da atualidade expõe pessoas como 

“desprezíveis” em relação ao mercado de trabalho, porque aqueles que não têm 

acesso à educação e à cultura não encontram chances robustas para concorrer no 

mercado formal, considerado uma raridade. Esses fatores são em grande parte a 

causa pelo aumento de moradores de rua, de periferias, aumento da violência, da 

marginalidade, da desnutrição, da falta de educação e dos mais diversos conflitos e 

problemas sociais que vivemos atualmente. O outro lado é onde aqueles 

trabalhadores, formais ou informais, que estão inseridos precariamente no mercado 

de trabalho, ao aceitarem submeter-se a tais condições, são expostos a ambientes 

insalubres, perigosos e que oferecem, além de risco para a saúde física, também em 

saúde mental, ampliando cada vez mais a gama de problemas e agravos causados 

por atividades e ambientes ocupacionais precários. 

Rigotto (2003), ao estudar a relação do ambiente e a saúde, explicou que o 

ambiente oferece aos seres humanos tanto condições de vida e bem-estar quanto 

também pode oferecer riscos nocivos à saúde, e enfatiza que a saúde do homem 

depende da capacidade que o mesmo possui em gerir a interação entre a atividade 
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humana e o ambiente físico e biológico. Com isso, ao estudar o marco causa-efeito 

para a saúde e o ambiente desenvolvido pela OMS, o autor demonstrou que Forças 

motrizes são responsáveis por condições nas quais se podem desenvolver ou evitar 

ameaças ambientais para a saúde. Estas são relacionadas ao desenvolvimento 

econômico e tecnológico. Podem ser determinadas pela população, urbanização, 

pobreza e desigualdade.  

Exercem Pressões sobre o meio ambiente, como a urbanização, 

contaminação, desigualdade, disputa por terra, mudanças ambientais decorrentes 

do desenvolvimento agrícola, a industrialização e fatores que produzem mudança no 

Estado do meio ambiente, contaminando o ar, levando a falta de moradias; 

causando desigualdade do acesso à água, facilitando a transmissão de doenças, 

acidentes e lesões; trazendo exposições nos locais de trabalho; e, para que este 

estado cause algum efeito sobre a saúde humana, tem que haver a Exposição, na 

qual a interação entre o ser humano e o perigo ambiental vai resultar em Efeitos 

sobre a saúde, que variarão de acordo com tipo e natureza do perigo. São eles: as 

infecções respiratórias agudas, as doenças tropicais transmitidas por vetores e as 

doenças emergentes, os acidentes e intoxicações ocupacionais ou não; as 

alterações de saúde mental relacionadas a fatores físicos, químicos e psicossociais; 

as doenças cardiovasculares; o câncer de origem ocupacional, as radiações 

ionizantes e não ionizantes, os fumos de tabaco; as doenças respiratórias crônicas, 

alergias, entre outras.  

Cada um desses fatores poderá desencadear Ações de prevenção aos efeitos 

nocivos para a saúde, ações estas que podem influenciar nos distintos pontos da 

cadeia, sendo que as mais efetivas são aquelas capazes de interferir nas forças 

motrizes. Tal explicação é um avanço e se contrapõe em relação às abordagens 

unicausais e restritas à questão do risco-dano, pois foi capaz de reconhecer a 

mediação de forças motrizes responsáveis pela geração de pressões que alteram o 

estado do ambiente e criam condições para a exposição a fatores de risco e para a 

instalação de agravos à saúde.  

O diagrama apresentado (Figura 1) foi traduzido e adaptado da Organización 

Panamericana de La Salud por Rigotto (2003), com o interesse de demonstrar de 

forma ilustrativa o fenômeno do marco causa-efeito para a saúde e o ambiente, 

desenrolando o processo que favorece aos agravos de saúde nos seres humanos. 
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FIGURA 1: Diagrama Expondo o Marco Causa-Efeito para a Saúde e o Ambiente 

 

Fonte: Rigotto, 2003.  
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Ainda para Rigotto (2003), as relações de trabalho trazem riscos tecnológicos, 

de natureza física, química, biológica, mecânica, ergonômica e psíquica. Todos 

esses riscos podem causar acidentes e/ou doenças relacionadas ao trabalho. O 

acidente de trabalho parte de um evento agudo que causa lesão corporal ou 

perturbação funcional, assim como o caso de uma amputação, intoxicação aguda 

por agrotóxico ou até mesmo acidentes no trajeto entre a residência e o local de 

trabalho do trabalhador, por exemplo, as doenças relacionadas ao trabalho podem 

manifestar-se de modo insidioso, como as intoxicações por substâncias químicas, a 

perda da audição, dermatoses, lesões por esforços repetitivos, bem como as 

perturbações de sofrimento psíquico, desgaste, doenças crônico-degenerativas e 

alterações genéticas que podem se manifestar em forma de câncer. Há inclusive 

uma lista que discrimina 210 doenças reconhecidas como relacionadas ao trabalho, 

elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social no Brasil no ano de 

1999.  

Esses estudos já previam através de estimativa da Organização Internacional 

do Trabalho para o mundo no ano 2000 dois milhões de acidentes fatais no trabalho. 

Dados apontam que, na América Latina e Caribe, ocorrem 36 acidentes de trabalho 

por minuto ou 5 milhões ao ano, resultando em 90.000 mortes. No Brasil, dados 

relacionados a 20.374.176 trabalhadores que são cobertos pelo Seguro de 

Acidentes (SAT) de Trabalho da Previdência Social, em 2000, mostraram a 

ocorrência de 343.996 acidentes, sendo que destes 14.999 resultaram em 

incapacidade permanente e total do indivíduo. Os dados se tornaram ainda mais 

graves quando demonstraram que 3.094 dos acidentes ocupacionais resultaram em 

óbitos. 

 

 

2.4 REDE NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO TRABALHADOR E 
CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

 

No final do ano de 2002, a Assistência à Saúde do MS permitiu a criação da 

RENAST pela Portaria nº 1.679 de 19 de setembro de 2002. Embora tenham sofrido 

diversas críticas, os profissionais e técnicos do CEREST e setores de movimento 

dos trabalhadores ofereceram total apoio, pois assim começaria o fortalecimento da 
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atenção à ST no SUS e pela primeira vez haveria financiamento vinculado à 

operacionalização de um Plano de Trabalho de Saúde do Trabalhador em níveis 

estadual e municipal.  

DIAS et al. (2005) complementaram que em 2003 a RENAST foi considerada 

a principal estratégia da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e foi 

implementada prioritariamente nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Buscou-se também ampliar a articulação com a Atenção Básica, além de um 

processo de capacitação nos estados e municípios articulados com as Secretarias 

de Gestão do Trabalho em Saúde (SEGETS), havendo a participação de polos de 

educação permanente, universidades e instituições de ensino produzindo 

conhecimento necessário para o desenvolvimento das atividades na área trabalhista.  

No ano de 2003, a RENAST foi concebida no âmbito da Secretaria de 

Assistência do MS, a área técnica de ST denominada COSAT, que tem como 

principal estratégia a reformulação e a implementação da RENAST. Consignada na 

Portaria nº 1.679, de 19 de setembro de 2002, e ampliada com a Portaria GM/MS nº 

1.068, de 4 de julho de 2005, a RENAST foi emitida pelo MS e é composta pelos 

CERESTs, que são serviços voltados à ST articuladas às demais redes do SUS. 

Está organizada por meio de ações assistenciais, de vigilância e promoção da 

saúde, nas linhas de cuidado da atenção básica, da média e alta complexidade 

ambulatorial, pré-hospitalar e hospitalar, sob o controle social, nos três níveis de 

gestão do SUS.  

Entre seus componentes o CEREST objetiva também dar subsídio técnico 

para o SUS nas ações de promoção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento 

e reabilitação em ST (BRASIL, 2009).  

DIAS et al. (2005) enfatizaram que o processo de construção da RENAST 

aconteceu a partir da Portaria nº 1.679/02. No ano de 2005 aconteceu a revisão 

desta e surgiu a Portaria nº 2.437, de 07 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a 

ampliação e o fortalecimento da RENAST, que representou o fortalecimento da 

Política de Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS, estabelecendo condições para 

uma política de estado e os meios para sua execução. A RENAST se propõe a 

integrar a rede de serviços do SUS voltados à assistência e à vigilância em saúde 

para o desenvolvimento das ações de prevenção e promoção em saúde do 

trabalhador. 
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De acordo com o Caderno de Legislação em Saúde do Trabalhador do MS, 

2005, a estruturação da RENAST implica diretamente em ações na Rede de 

Atenção Básica da Saúde, na Estratégia Saúde da Família (ESF); na rede de 

CERESTs e em ações completas que abranjam a rede assistencial de média e alta 

complexidade do SUS. Todo esse enfoque existiu porque problemas e limitações 

quanto a implantação e execução das ações ligadas a ST no SUS persistem e 

englobam diversas experiências e formas tanto para o trabalhador urbano quanto 

para o trabalhador rural. Algumas dessas dificuldades ocorrem quanto a falta de 

recursos e meios de diagnósticos, tratamento dos agravos relacionados com o 

trabalho e falta de sistema de referência e contrarreferência na rede de serviços de 

saúde. Também há o fato de que muitos serviços públicos atendem os trabalhadores 

acidentados ou portadores de agravos provenientes de trabalho e não registram ou 

notificam os casos, não prestando o devido encaminhamento aos setores 

assistenciais e aos setores responsáveis pela vigilância em saúde.  

As equipes que recebem primeiramente os acidentados na maioria das vezes 

são despreparadas, sem capacitação, e isso ocorre desde os níveis básicos até os 

secundários, terciários e os setores de vigilância epidemiológica e sanitária. Para 

finalizar, além de todas as dificuldades citadas, a crise financeira também ocupa o 

seu lugar em destaque, representada pela falta de condições materiais e 

persistência do modelo de consulta médica individual opondo-se às propostas de 

ações coletivas de vigilância, demonstrando a necessidade de descentralização, 

proporcionando responsabilidades aos estados e municípios. 

DIAS et al. (2005), explicam que a gestão da RENAST enquanto estratégia da 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador abrange ações que 

compreendem a assistência aos agravos, a vigilância dos ambientes e condições de 

trabalho, da situação de saúde dos trabalhadores e da situação ambiental e organiza 

uma rede sentinela que deveria cobrir 5.230 municípios brasileiros. O termo 

sentinela nesse caso significa dizer que é uma rede de serviços assistenciais de 

média e alta complexidade garantindo vigilância na saúde através de notificações e 

informações que geram prevenção e intervenção na ST. 
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2.4.1 O Financiamento da RENAST 

 

 

O financiamento da RENAST ocorre baseado na Portaria GM/MS 2.437, que 

estabelece que todos os recursos destinados à saúde do trabalhador devem ser 

repassados do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde ou para 

o Fundo Municipal de Saúde, conforme o caso, e deverão ser aplicados pela 

Secretaria de Saúde, além de fiscalizados pelo Conselho de Saúde e pela Comissão 

Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST). O Fundo Estadual ou Municipal de 

Saúde é uma conta especial para onde devem ser repassados todos os recursos 

financeiros destinados à saúde, qualquer que seja a sua origem, e seu 

funcionamento é regulado pela Constituição Federal (art. 167, inciso IX), 

Constituições Estaduais, Códigos Estaduais de Saúde e Leis Orgânicas Municipais 

8080/80 (art. 33-35) e 8142/ 90 (art. 2-4). A Portaria também estabelece que os 

gestores devem alimentar mensalmente o Sistema de Informação do SUS, e os 

repasses financeiros serão suspensos caso o Sistema não receba informações por 

90 dias.  

 

 

2.4.2 Modelo de Atenção da RENAST 

 

 

 As ações de ST compreendem a assistência aos agravos e a vigilância dos 

ambientes e condições de trabalho (Vigilância Sanitária), da situação de saúde dos 

trabalhadores (Vigilância Epidemiológica) e da situação ambiental (Vigilância 

Ambiental). Estão incluídas a produção, coleta, sistematização, análise e divulgação 

das informações de saúde, a produção de conhecimento e as atividades educativas, 

todas elas desenvolvidas sob o controle das sociedades organizadas. A partir das 

ações assistenciais são identificados os “casos” ou situações de adoecimentos 

relacionados ao trabalho, que são notificados ao Sistema de Informação. A partir 

dessa informação são desencadeados os procedimentos de vigilância dos 

ambientes e condições de trabalho, de vigilância epidemiológica de agravos e 

vigilância ambiental, identificando casos de doentes ou suspeitos que devem ser 
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encaminhados à rede de assistência. Assim o ciclo de atenção integral à ST está 

completo. A Figura 2 resume o “modelo de atenção” da RENAST. 

 

 

Figura 2: Modelo de Atenção da RENAST 

 

        Fonte: Dias et al., 2005. 

 

 

DIAS et al. (2005) ressaltaram que a RENAST visa fazer com que o sistema 

de saúde funcione na perspectiva do trabalhador – uma vez que estes sempre foram 

usuários do sistema – proporcionando encaminhamentos adequados; e somente 

com a identificação dos riscos e com a relação bem estabelecida entre o agravo e o 

trabalho registrado no sistema de informação será possível desencadear vigilância 

capaz de mudar os ambientes e condições de trabalho lesivos ao trabalhador para 

ambiente e condições laborais saudáveis. Apesar de todo esse planejamento de 

atuação, a RENAST possui desafios a serem contornados para uma atuação bem 

sucedida. Alguns desses desafios são descritos no Quadro 1, tais como: 
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Quadro 1 - Apontamento de alguns desafios da RENAST 

1 -  A RENAST é centrada na atuação regionalizada dos CERESTs, e o 
SUS tem a organização centrada na municipalização; 

2 -  A frágil articulação intrassetorial da saúde do trabalhador com o SUS; 

3 -  A falta de orientação quanto a pactuação nas questões de 
assistência, vigilância e informação em saúde; 

4 - O despreparo dos profissionais de saúde que atuam na rede com 
riscos e agravos relacionados ao trabalho, o que dificulta ou anula os 
encaminhamentos médicos e administrativos adequados; 

5 -  Os desvios de recursos destinados à RENAST para cobrir outras 
necessidades da área da saúde; e 

6 -  Déficit na ação intersetorial. 

   Fonte: Dias et al., 2005. 

 

 

 2.4.3 Ações dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 
 

 

A RENAST, CERESTs, passa a executar a política de ST de forma 

descentralizada e regionalizada. O papel do Centro proporciona suporte técnico e 

científico e articula de maneira inter e intrassetorial para realizar ações em seu 

território de abrangência, que também são articuladas com os serviços do SUS, 

levando atendimento eficiente aos trabalhadores em todos os níveis de atenção em 

saúde de forma universal, integral e hierarquizada conforme preconiza o SUS 

(TAVARES; RODRIGUES, 2011). 

No ano de 2008 a portaria GM/MS nº 325, de 21 de fevereiro de 2008, através 

do Pacto pela vida relatou que a prioridade do MS incluía como meta a ST. Esta 

nova portaria foi um avanço tanto para os trabalhadores que estão submetidos a 

riscos ocupacionais quanto para as pessoas que trabalham na área da saúde e 

lidam com essa classe de usuários, pois  veio a fortalecer e reafirmar a importância 

de ações direcionadas ao trabalhador, bem como a importância de incluí-los no 

contexto SUS de forma efetiva. 

Tavares e Rodrigues (2011) afirmaram que existem 210 CERESTs 

atualmente implantados no Brasil. Destes, 26 são estaduais e 184  regionais. 
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O CEREST deve ser composto por uma equipe multidisciplinar e capacitar a 

rede de serviços de saúde, proporcionar meios para a realização de investigações 

de maior complexidade e subsidiar a formulação de políticas públicas para apoiar a 

estruturação no que tange a média e alta complexidade, atendendo inclusive aos 

casos de acidentes e outros agravos relacionados ao trabalho (DE SOUZA, 2010).  

A Portaria nº 1679/2002 (BRASIL, 2002) normatiza o convênio entre os 

municípios, o estado e o MS para a implantação dos CERESTs em âmbito regional. 

A Portaria nº 2.728/GM de 11 de novembro de 2009 fala que as suas 

atribuições incluem apoiar investigações de maior complexidade, assessorar a 

realização de convênios de cooperação técnica, subsidiar a formulação de políticas 

públicas, fortalecer a articulação entre a atenção básica, de média e alta 

complexidade para identificar e atender acidentes e agravos relacionados ao 

trabalho, em especial, mas não exclusivamente, aqueles contidos na Lista de 

Doenças Relacionadas ao Trabalho ou de notificação compulsória. 

 

A análise dos processos de trabalho é uma ação teórico-prática potente, 
pois permite identificar as transformações necessárias a serem introduzidas 
nos locais e ambientes para a melhoria das condições de trabalho e saúde 
(MINAYO-GOMES; LACAZ, p. 799, 2005). 
 

 

Cabem aos CERESTs e às equipes técnicas, art. 14 no âmbito da RENAST e, 

portanto, são ações desenvolvidas na cidade do Rio de Janeiro, as seguintes ações 

descritas no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Descrição das Ações do CEREST 

1 - Desempenhar as funções de suporte técnico, de educação permanente, 
de coordenação de projetos de promoção, vigilância e assistência à ST; 

2 - Dar apoio matricial para o desenvolvimento das ações de ST na atenção 
primária em saúde, nos serviços especializados e de urgência e 
emergência, bem como na promoção e vigilância nos diversos pontos de 
atenção da Rede de Atenção à Saúde; 

3 - Atuar como centro articulador e organizador das ações intra e 
intersetoriais de ST, assumindo a retaguarda técnica especializada para 
o conjunto de ações e serviços da rede SUS e se tornando pólo 
irradiador de ações e experiências de vigilância em saúde, de caráter 
sanitário e de base epidemiológica; 

4 - Atendimento secundário de média e alta complexidade aos trabalhadores 
acidentados ou com suspeita de doenças relacionadas ao trabalho com a 
finalidade de estabelecer a relação do processo saúde-doença-trabalho; 

5 - Atendimentos individuais e coletivos a trabalhadores vítimas de acidentes 
ou doenças relacionadas ao trabalho com a finalidade de prestar 
assistência e reabilitação; 

6 - Visitas técnicas aos locais de trabalho com o objetivo de avaliar, eliminar, 
reduzir ou controlar situações de riscos à saúde tornando os ambientes 
de trabalho mais saudáveis e seguros; e 

7 - Implementação do fluxo de referência e contrarreferência com 
encaminhamentos para níveis de complexidade diferenciada. 

  Fonte: Brasil, 2009. 

 

Respeitando a democracia e a epidemiologia, avanços na questão de saúde 

do trabalhador no SUS têm cada vez mais se materializado, devendo realizar ações 

socializadas e integradas a quem mais interessa melhorar as condições de saúde: 

os próprios trabalhadores. 

Um dos atributos do CEREST para realização de um trabalho responsável e 

eficiente foi envolver a sociedade nas questões relacionadas com a saúde e o 

trabalho, além disso, representa um avanço na área da saúde, pois atua em caráter 

multi e interdisciplinar e, ao trabalhar com vários profissionais especialistas na 

matéria, não restringe os diagnósticos apenas a engenharia e medicina. A RENAST, 

por intermédio do CEREST, implantou inclusive as ações intersetoriais na área de 

ST, atuando com a rede básica e vigilâncias epidemiológica, ambiental e sanitária 

coordenando suas ações com a Previdência Social (INSS), Ministério Público (MP), 

Delegacia Regional do Trabalho (DRT) e outros. 
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É proposta da RENAST registrar acidentes e adoecimentos relacionados ao 

trabalho, no intuito de identificar os riscos laborais e organizar as práticas de 

intervenção, pois há uma dificuldade muito grande em coletar dados fidedignos e 

agir de maneira mais satisfatória possível frente às necessidades dos trabalhadores. 

A Portaria do MS nº 777, de 28 de abril de 2004, que dispõe sobre os 

procedimentos técnicos para a notificação compulsória de agravos à ST, em rede 

sentinela específica do SUS, está relacionada com a importância da articulação 

intrassetorial na saúde, principalmente no que diz respeito a vigilância 

epidemiológica, ambiental e sanitária, traçando o perfil de adoecimento no trabalho, 

definindo 11 grupos de agravos considerados de notificação compulsória  na rede de 

serviços sentinelas, juntamente com fluxo do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN). Com essas informações é possível orientar as ações de saúde 

e atuar nos ambientes de trabalho favorecendo as condições seguras e adequadas 

aos cidadãos brasileiros. 

O estudo de Oliveira (2001) no CEREST do Espírito Santo  nos fala que o 

CEREST se propõe oferecer um diagnóstico, orientação em termos de 

encaminhamento para previdência social, atividades de informação e educação em 

saúde, dando suporte ao paciente, que muitas vezes já percorreu várias instituições 

em busca do reconhecimento de sua patologia. Então o CEREST/ES se apresenta 

como um espaço de acolhimento, prestando as informações e orientações a respeito 

de seu problema e ensinando o paciente a aprender a conviver com a doença, 

possibilitando que encontre alternativas para conviver com uma doença incurável. 

Foi visto inclusive que os médicos do trabalho possibilitam um respaldo legal para os 

demitidos, e são vistos como “advogados”, perdendo sua função que é clínica ao 

realizarem nexo e laudo para a perícia do INSS, que possui atualmente uma grande 

demanda do atendimento. Os médicos dos CEREST apontam também que muitas 

vezes o paciente na primeira consulta procura o Centro com o objetivo de conseguir 

laudos para o INSS ou a CAT, afim de evitar uma demissão. No CEREST-SP, por 

exemplo, trabalhadores de determinadas empresas onde reconhecidamente existem 

casos de LER/DORT, quando saem destas, não conseguem se inserir no mercado 

de trabalho, pela suspeita de já terem desenvolvido a doença que muitas vezes se 

apresenta de maneira assintomática no início do seu desenvolvimento. 

Apesar dos avanços, Dias et al. (2005) relataram que mesmo com a criação 

dos CERESTs estes apresentaram enormes dificuldades de atuação, pois, houve 
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uma distribuição desigual entre estados e municípios, além de um número muito 

menor do que deveria existir, causando baixa cobertura e ficando à margem das 

estruturas e políticas do SUS, culminando em fraca articulação intersetorial e 

deixando claro que o SUS ainda não assimilou de forma plena a importância que o 

trabalho ocupa na vida das pessoas. Ou seja, o papel do trabalho na relação saúde-

doença e os impactos produzidos na sociedade. 

 

 

2.4.4 Saúde e Segurança no Trabalho 

 

 

Para Perroni, A. (2012), O trabalho não é apenas a fonte de renda para os 

indivíduos, mas também de onde procede a riqueza das nações, onde criam as 

relações sociais, além de fornecer meios para o consumo de bens. No entanto, o 

trabalho também pode oferecer riscos à saúde das pessoas quando exercido de 

forma incoerente. Quando se observa a realidade do ambiente laboral, observa-se 

também o perfil produtivo, que revelará o perfil epidemiológico, pois o modo de 

organização do trabalho explica a forma como se adquirem doenças ou a forma 

como acidentes ocorrem. Por isso o MS elaborou para uso clínico e epidemiológico 

a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho e a mesma lista foi adotada pela 

Previdência Social, a fim de caracterizar os acidentes de trabalho e os 

procedimentos decorrentes para o Sistema de Administração Tributária (SAT). 

O trabalho de prevenção e intervenção nas questões ligadas a ST acontecem 

em sua plenitude, quando está vinculada e recebe o apoio da Vigilância em Saúde 

do Trabalhador (VISAT), que compreende que no processo de análise do trabalho 

os elementos interagem entre si e com o trabalhador, gerando processos de 

adaptação que resultam em desgaste e perda efetiva da capacidade corporal e 

psíquica. Dependendo do contexto e de como o trabalhador enfrenta tais cargas, é 

que se dá o desgaste e consequentemente a lesão. Com isso, a VISAT deve 

abarcar não apenas os riscos e os agravos/efeitos à saúde, mas também o processo 

de trabalho e os determinantes.  

Essa forma de vigilância valoriza o saber dos trabalhadores e busca ser um 

instrumento de transformação social, estudando os processos de trabalho e as 

relações sociais que deles decorrem, articulando a epidemiologia, a saúde coletiva, 
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a psicologia social, a psicodinâmica do trabalho e as concepções da ergonomia, 

além de ser composta pelas equipes, que contam com profissionais de diversas 

áreas de conhecimento (médicos do trabalho, assistentes sociais, dentistas, 

enfermeiros, engenheiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros), 

o que torna o trabalho mais sério e completo. Deve-se entender que o papel da 

VISAT não é apenas fiscalizador, mas também educativo, sensibilizador e 

mobilizador de ações transformadoras que precisam ocorrer em parceria com os 

trabalhadores. uma abordagem articulada intersetorialmente. Suas ações não se 

voltam apenas para o trabalhador, mas também para os gestores das empresas que 

devem ser sensibilizados para a importância de tais mudanças. (DALDON et al., 

2013). 

As Normas Regulamentadoras (NRs) regulamentam e ministram sobre os 

procedimentos obrigatórios para a segurança e medicina do trabalho no Brasil e 

foram aprovadas pela Portaria Nº 3.214 , 08 de junho de 1978. Primeiramente, foram 

criadas 28 NRs, posteriormente, foram atualizadas e passaram a formar o total de 

34 NRs, porém atualmente há 35 NRs e 36 NRs expostas para consulta pública. São 

elas: 

 

Quadro 3 – Descrição das Normas Regulamentadoras sobre os Procedimentos 
Obrigatórios para a Segurança e Medicina do Trabalho (BRASIL,1978) 

As Normas Regulamentadoras (NRs) 

NR 2  Inspeção Prévia; NR 3 - Embargo ou Interdição; 

NR 4  Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho; 

NR 5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); 

NR 6 Equipamento de Proteção Individual (EPI); 

NR 7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 

NR 8 Edificações; 

NR 9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

NR10 Serviços em Eletricidade;  

NR 11 Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de 
Materiais; 

NR 12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos; 

NR 13 Caldeiras e Vasos de Pressão; 

NR 14 Fornos; 
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As Normas Regulamentadoras (NRs) 

NR 15 Atividades e Operações Insalubres; 

NR 16 Atividades e Operações Perigosas; 

NR 17 Ergonomia; 

NR 18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção; 

NR 19 Explosivos; 

NR 20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis;  

NR 21 Trabalhos a Céu Aberto; 

NR 22 Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração; 

NR 23 Proteção Contra Incêndios; 

NR 24 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

NR 25 Resíduos Industriais; 

NR 26 Sinalização de Segurança; 

NR 27 Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no 
Ministério do Trabalho; 

NR 28 Fiscalização e Penalidades; 

NR 29 Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho 
Portuário; 

NR 30 Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário; 

NR 31 Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária 
Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura; 

NR 32- Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde; 

NR 33 Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados; 

NR 34 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção e Reparação Naval; 

NR 35 Trabalho em Altura; e 

NR 36 Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e 
Processamento de Carnes e Derivados. 

  Fonte: Brasil, 1978. 
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2.4.5 Dificuldades e Desafios Atuais 

 

 

Para Jacques (2009), apesar da existência de um conjunto de produções da 

implantação e implementação da RENAST, ainda há muitas dificuldades na 

incorporação das ações de ST pelo SUS dificultando essa relação. Muitos são os 

problemas que necessitam ser resolvidos e alguns deles se explicam pelo fato de 

que o campo ainda é novo e, muitas vezes, desconhecido para muitos profissionais 

do SUS. O que torna de fundamental importância o trabalho dos CERESTs do país.  

Os Centros de Referência possuem uma lista de funções para os CERESTs 

estaduais e para os regionais, segundo a Portaria GM/MS nº 2.437/2005. Essas 

funções e as diversidades do território brasileiro exigem, mas também dificultam um 

monitoramento e práticas no âmbito nacional das atividades realizadas. O Brasil 

convive com diferentes estágios de economia e processos de trabalho/produção em 

cada localidade, o que determina modos diferentes de adoecer e de morrer dos 

trabalhadores. Os CERESTs se instalaram em diferentes períodos históricos. Em 

alguns estados do Brasil ocorriam movimentos mais organizados em ST, como os 

PSTs, que deram origem a alguns CERESTs, e, quando da criação da RENAST, em 

2002, possuíam um acúmulo de conhecimentos e de práticas em ST, ao contrário de 

outros CERESTs que só se constituíram posteriormente, causando muitas vezes 

diferenças no modo de atuação em cada CEREST brasileiro.  

Importante assinalar as influências da trajetória histórica de criação da 

RENAST e de habilitação dos CERESTs na atenção à ST, que se concretizou 

através dos PSTs em 1984. A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 

1986, reafirmou a saúde como direito de cidadania e como dever do Estado; a 1ª 

Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, neste mesmo ano, marcou a 

institucionalização política do movimento, determinando uma prática diferenciada 

que considerasse os impactos do trabalho sobre o processo saúde/doença. Por isso 

quando o CEREST se implantou já havia ações pré-determinadas por um grupo que 

precisavam rever e melhorar cada vez mais a sua forma de prestar assistência. 

A área de ST se caracteriza por uma multiplicidade disciplinar que se reflete 

no desafio de construir uma política construtivista que dê conta da dinâmica do 

trabalho na sua relação com o processo saúde/doença. As políticas públicas no 

âmbito da ST devem se constituir em ações implementadas pelo Estado que 
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garantam que o trabalho seja realizado em condições que promovam qualidade de 

vida dos trabalhadores. Com isso, CERESTs foram criados e distribuídos pelo 

estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de prestar assistência ao maior número 

possível de trabalhadores enfermos, que são destacados junto às suas respectivas 

Portarias no Quadro 4. 

 

 

Quadro 4 – Descrição das Portarias e Datas de Habilitação dos CERESTs 
do Estado e por Região. 

Portarias e Publicações de Habilitação dos CEREST, Estado do Rio de Janeiro 

CEREST Estadual Portaria SAS, nº 135 de 23/04/2004 

CEREST Regional Rio de Janeiro 
Centro 

Portaria SAS, nº 135 de 23/04/2004 

CEREST Regional Rio de Janeiro 
Tijuca 

Portaria SAS, nº 135 de 23/04/2004 

CEREST Regional Duque de Caxias Portaria SAS, nº 135 de 23/04/2004 

CEREST Regional Niterói Portaria SAS, nº 135 de 23/04/2004 

CEREST Regional Angra dos Reis Portaria SAS, nº 614 de 17/08/2006 

CEREST Regional Cabo Frio Portaria SAS, nº 614 de 17/08/2006 

CEREST Regional Campos dos 
Goytacazes 

Portaria SAS, nº 614 de 17/08/2006 

CEREST Regional Nova Iguaçu Portaria SAS, nº 614 de 17/08/2006 

CEREST Regional Volta Redonda Portaria SAS, nº 614 de 17/08/2006 
       Fonte: JACQUES, 2009, p. 86 

 

 

Segundo Dias e Silva (2013), para que o MS desempenhe bem o princípio da 

universalidade de acesso ao cuidado da saúde, são necessários a organização e o 

funcionamento do SUS. Diferentemente da atuação do Ministério do Trabalho e 

Emprego e da Previdência Social, cujas práticas estão historicamente vinculadas 

aos trabalhadores do setor formal de trabalho, o SUS nasce sob a orientação de 

cuidar de todos os trabalhadores presentes em todos os municípios, alcançando-os 

nos locais onde moram e trabalham, por meio dos serviços da Atenção Primária à 

Saúde (APS). A contribuição do SUS para a atenção integral à ST cresce em 

importância nas relações do trabalho, redefinindo o perfil dos trabalhadores e do 

processo saúde-doença, o que acarreta desafios para a sociedade.  
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As ações de ST na APS possuem amplo aparato legal e normativo, como o 

Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei Orgânica de 

Saúde, a PNSST-SUS, a Portaria nº 4.279/2010, a Portaria nº 3.252/2009, e a 

Portaria nº 2.728/2009, que dispõe sobre a organização da RENAST. É importante, 

portanto, que sejam identificados os caminhos e as diretrizes para a consolidação da 

atenção integral à ST possibilitando meios de desenvolver ações no âmbito 

individual e coletivo, abrangendo a promoção e a proteção da saúde, a prevenção 

de agravos relacionados ao trabalho, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 

manutenção da saúde. Para isso, as ações de vigilância em ST devem ser inseridas 

no planejamento da atuação das equipes das Unidades de Saúde da Família, pois 

com frequência os fatores de risco e perigos gerados pelos processos produtivos 

extrapolam os limites dos ambientes de trabalho e atingem as comunidades 

próximas das unidades, como também em locais distantes.  

A APS deve entender que a coleta da história ocupacional é essencial para 

auxiliar no diagnóstico e na definição do plano terapêutico. Ouvir o trabalhador 

falando de seu trabalho e sentimentos é a tradução prática da recomendação feita 

aos profissionais da saúde, devendo-se questionar “Qual é a sua profissão?” e 

considerar a resposta no raciocínio clínico. É a escuta especializada do trabalhador, 

que garante a qualificação e humanização do cuidado, permite conhecer as tarefas 

que ele executa, as exigências de esforço físico, posturas e movimentos, a presença 

ou não de cheiros e/ou interferências em atividades como o ruído, o número de 

peças produzidas, a intensidade e o ritmo de trabalho, o tipo de ambiente físico, 

ventilação, medidas de proteção coletivas e individuais, que além de identificar 

possíveis riscos e perigos envolvidos no trabalho também permitem orientar o 

trabalhador sobre seus direitos trabalhistas e previdenciários e prevenir a sua 

patologia. Mas nem sempre as equipes possuem informações e preparo para lidar 

com essa problemática, o que aponta para a importância de se oferecer um apoio 

matricial do trabalho das equipes da APS.  

O apoio matricial consiste em arranjo organizacional e uma metodologia de 

trabalho que oferece suporte técnico e pedagógico. Os processos de educação 

permanente potencializam o desenvolvimento de conhecimento e habilidades de 

gestão do cuidado aos usuários-trabalhadores pela APS. O apoio matricial às 

equipes da APS é um desafio e potencializador para a redefinição do papel dos 

CERESTs.  
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Consolino (2012) relembra que a Reforma Sanitária foi um movimento da 

década de 1970 conhecido no Brasil como “o projeto e a trajetória de constituição e 

reformulação de um campo de saber, uma estratégia política e um processo de 

transformação institucional” que se baseou no triedro Saber, Ideologia e Prática 

política, base do processo desta reforma contemplando a implantação de uma 

política social na ST.  

A autora também aponta que não há educação formal para o trabalho em 

Vigilância Sanitária, mesmo existindo órgãos de referência para formação em saúde 

do trabalhador, em que a maioria dos profissionais seja da área de biociências, 

ainda que a questão seja uma das atribuições da Vigilância Sanitária, prevista desde 

a década de 1980 com a Reforma Sanitária, com a criação do SUS, com a 

Constituição Federal, fortalecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) e prevista no artigo 200 da Constituição de 1988. A função da Vigilância 

Sanitária é fiscalizar e educar, atuar sobre o risco que ameaça a qualidade de vida, 

e para que isso ocorra é imprescindível uma equipe multidisciplinar com qualificação 

específica e não apenas a formação técnica e teórica.  

Atuar em cima da inter-relação saúde-trabalho implica convocar diferentes 

saberes por toda a complexidade do caso, pesquisa e intervenção. São necessárias 

duas ou mais pessoas com diferentes saberes (interdisciplinaridade), em que ao 

partilhar conhecimento construam interações e práticas educativas. A educação 

formal simplificada não oferece formação específica ao trabalhador da Vigilância 

Sanitária. Assim, o profissional precisa lançar mão de cursos de extensão, 

especialização ou mestrado e capacitação continuada, o que não significa 

treinamentos relâmpagos.  

Os verdadeiros treinamentos devem existir de forma planejada e contínua, 

mas quando o assunto é a formação para o trabalho na área de ST, a formação dos 

profissionais fica por conta da prática no cotidiano e na experiência de vida, havendo 

em alguns momentos fatos extremos como se observa em algumas áreas em que a 

Vigilância Sanitária desconhece o papel do CEREST na sua formação e capacitação 

em ST. 

A Vigilância em Saúde envolve ações de promoção, proteção, prevenção e 

controle das doenças e agravos, constitui-se um dos grandes desafios para o SUS e 

para a APS em particular, além de abarcar a Vigilância Epidemiológica, Sanitária, 

Vigilância em Saúde Ambiental, Vigilância da Situação de Saúde e Promoção da 
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Saúde. Deve contar com o apoio de outros dispositivos do SUS e atuar em conjunto 

com o CEREST, buscando conhecer as condições presentes no ambiente de 

trabalho, corrigir os erros e diminuir ou eliminar as situações nocivas para os 

trabalhadores (DIAS; SILVA, 2013). 

Costa et al. (2013), alertaram que várias iniciativas da sociedade brasileira 

vêm procurando consolidar avanços nas políticas públicas de atenção integral em 

ST  incluindo ações na  assistência, promoção, vigilância e prevenção dos agravos 

relacionados ao trabalho. Porém, dados oficiais revelam que persistem os números 

elevados de acidentes e doenças originadas nos processos de trabalho e mostram a 

magnitude destes eventos para a Saúde Pública.  

Segundo a OIT, o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial de acidentes 

fatais. Sabe-se ainda que tais dados representam apenas uma parte do total dos 

acidentes efetivamente ocorridos, por excluírem agravos não registrados pelas 

empresas e os sofridos por trabalhadores do setor informal, além da reconhecida 

subnotificação, em especial as LERs e os problemas de saúde mental decorrentes 

da reestruturação da economia e da produção.  

Dessa forma, a VISAT ocupa o papel central na intervenção sobre os 

determinantes dos agravos e configura-se como uma estratégica no interior do SUS 

para enfrentamento das situações que colocam em risco a saúde da população 

trabalhadora. É formada em três dimensões: a promoção da saúde, a prevenção das 

enfermidades e acidentes e a atenção curativa. No entanto, deve-se assumir que, 

embora haja interesse na melhoria da situação de saúde e segurança do 

trabalhador, há também atraso na implantação de política efetiva, pois, apesar de 

em número crescente, muitos serviços funcionam com graves problemas estruturais 

quanto a recursos materiais, profissionais, salariais, dentre outros fatores.  

Ainda destacam-se os desafios na formação de profissionais em ST, visto 

mesmo com o seu crescimento nos últimos anos: falta de parâmetros 

epidemiológicos, populacionais e de perfis produtivos na distribuição de recursos e 

queda da participação dos trabalhadores no controle social devido a 

constrangimentos diversos, o que dificulta a participação até mesmo em inspeções 

rotineiras dos órgãos públicos. 

O ideário empresarial dos tempos modernos é produzir “mais com menos”, ou 

seja, menor contingente, menor estoque, menor tempo, menor custo. Com isso 

surge a precarização dos vínculos e dos contratos de trabalho, que ocorre pela via 
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das terceirizações e das precárias condições, além da persistência de elevada 

rotatividade da força, que justifica a origem dos agravos relacionados se pensarmos 

que os seres humanos laboram como máquinas e muitas vezes as substituem no 

intuito de gerar lucros à empresa e manterem-se em sua formalidade de trabalho. 

Diante deste quadro, é louvável a iniciativa do MS de instituir a Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, através da Portaria MS nº 1.823/2012 

(BRASIL, 2012), que estabelece a participação do SUS no contexto da PNSST, 

define as diretrizes e a estratégia da atuação do SUS nos diversos níveis para o 

desenvolvimento da atuação integral em ST, e preconiza a ênfase na vigilância. 

(COSTA et al.; 2013). 

 

 

2.5 A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA 

 

 

A Atenção Básica é caracterizada por um conjunto de ações de saúde, que 

abrange de forma individual e coletiva a promoção de saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a 

manutenção da saúde. Objetiva desenvolver uma atenção integral por meio do 

trabalho em equipe e de práticas no cuidado, gestão, ações democráticas e 

participativas, dirigidas a populações de territórios definidos, observando critérios de 

risco e vulnerabilidade do local. É desenvolvida com descentralização e capilaridade, 

devendo ser o contato preferencial dos usuários, orientando-se pelos princípios da 

universalidade, acessibilidade, vínculo, continuidade do cuidado, integralidade da 

atenção, responsabilização, humanização, equidade e participação social. Tem 

como fundamentos e diretrizes possuir território adstrito, permitindo o planejamento 

de ações setoriais e intersetoriais; possibilitar o acesso universal e contínuo; 

adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre 

as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e 

a longitudinalidade do cuidado; coordenar a integralidade em seus vários aspectos; 

e estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e 

capacidade na construção do cuidado à sua saúde.  

A Política Nacional de Atenção Básica, que estabelece a revisão de diretrizes 

e normas para a organização da Atenção Básica, para a ESF e o Programa de 
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Agentes Comunitários de Saúde (PACS), foi aprovada pela Portaria nº 2.488, de 21 

de outubro de 2011, e ainda  direciona que as esferas do governo devem contribuir 

para a reorientação do modelo de atenção e de gestão, apoiando a adoção da ESF 

nos serviços municipais de saúde como estratégia prioritária de expansão, 

consolidação e qualificação da atenção básica à saúde; e garantir a infraestrutura 

necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, de acordo com suas 

responsabilidade, contribuindo com o financiamento tripartite da Atenção Básica.  

O MS irá definir e rever as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica 

para garantir fontes de recursos federais para o financiamento da Atenção Básica, 

deve também estabelecer de forma tripartite diretrizes nacionais; e disponibilizar 

instrumentos técnicos e pedagógicos que facilitem o processo de gestão, de 

formação e educação permanente dos gestores e profissionais da Atenção Básica 

visando às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na 

área da saúde com formação de profissionais e gestores com perfil adequado à 

Atenção Básica.  

As equipes multiprofissionais são compostas por médicos, enfermeiros, 

cirurgiões-dentistas, auxiliares em saúde bucal ou técnico em saúde bucal, auxiliares 

ou técnicos de enfermagem e agentes comunitários da Saúde, dentre outros 

profissionais em função da realidade epidemiológica, institucional e das 

necessidades de saúde da população. A educação permanente é uma importante 

“estratégia de gestão” para o trabalho dos profissionais e possui grande potencial 

provocador de mudanças no cotidiano dos serviços, em sua micropolítica. Deve 

embasar-se num processo pedagógico que contemple desde a aquisição ou 

atualização de conhecimentos, atuar com planejamento e programação educativa 

possibilitando a construção de estratégias contextualizadas que promovam o diálogo 

entre as políticas gerais e a comunidade local estimulando experiências inovadoras 

na gestão do cuidado e dos serviços de saúde.  

Os itens necessários à formação da ESF são primordialmente a existência de 

equipe multiprofissional (equipe saúde da família) composta por, no mínimo, médico 

generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, 

enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo acrescentar a essa 

composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 

bucal: cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar 
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e/ou técnico em saúde bucal; o número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% 

da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS 

por equipe de saúde da família (EqSF), não ultrapassando o limite máximo 

recomendado de pessoas por equipe; cada EqSF deve ser responsável por, no 

máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, 

respeitando critérios de equidade para essa definição.  

Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de 

vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que quanto maior o grau de 

vulnerabilidade menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe. Há também 

o auxílio do trabalho dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) que foram 

criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da Atenção 

Básica, bem como sua resolubilidade, e são constituídos por equipes compostas por 

profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira 

integrada e apoiando os profissionais das Equipes Saúde da Família, das Equipes 

de Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes 

ribeirinhas e fluviais, etc.) e academia da saúde, compartilhando as práticas e 

saberes em saúde nos territórios sob responsabilidade dessas equipes, atuando 

diretamente no apoio matricial às equipes das unidades nas quais o NASF está 

vinculado e no território dessas equipes.  

Os NASFs devem contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do 

SUS, principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento 

da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de 

saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários. São exemplos de ações de apoio 

desenvolvidas pelos profissionais dos NASFs: discussão de casos, atendimento 

conjunto ou não, interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, 

educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos 

populacionais e da coletividade, ações intersetoriais, ações de prevenção e 

promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes, além de 

reforçar as ações de apoio institucional e/ou matricial, ainda que as mesmas não 

sejam exclusivas dele, tais como análise e intervenção conjunta sobre riscos 

coletivos e vulnerabilidades, apoio à discussão de informações e indicadores e 

saúde (bem como de eventos-sentinela e casos-traçadores e analisadores), suporte 

à organização do processo de trabalho (acolhimento, cuidado continuado ou 

programado, ações coletivas, gestão das agendas, articulação com outros pontos de 
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atenção da rede, identificação de necessidades de educação permanente, utilização 

de dispositivos de gestão do cuidado e outros). 

 

 

2.6 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E O PACTO PELA SAÚDE 

 

 

A organização do sistema de saúde brasileiro é norteada pelo Pacto pela 

Saúde, regulamentado pelas Diretrizes Operacionais do Pacto pela Vida e de 

Gestão da Portaria GM/MS nº 699/2006, firmado pelo MS, Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) e Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde (CONASS), e aprovado pela Comissão Intergestores Tripartide (CIT) e 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), em 2006. Defende que a organização do SUS 

deve ser feita a partir de três eixos: o Pacto pela Vida, que define a prioridade do 

fortalecimento da Atenção Básica e a consolidação da Estratégia Saúde da Família, 

nos municípios de pequeno e médio porte e nos grandes centros urbanos; o Pacto 

em Defesa do SUS, que envolve ações concretas e pactuadas pelas diferentes 

instâncias federativas com vistas a reforçar o SUS como política de Estado; e o 

Pacto de Gestão, que define a responsabilidade sanitária de cada instância gestora 

do SUS, e estabelece as diretrizes para sua gestão, com ênfase na 

descentralização, regionalização, programação pactuada e integrada).  

O sistema de Planejamento do SUS foi regulamentado pela Portaria GM nº 

3085/2006, e a Portaria GM/MS nº 3332/2006 aprovou as orientações gerais do 

Sistema de Planejamento do SUS. 

 

 

2.7 A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE 
DO TRABALHADOR  
 

 

A ST não pode se resumir em atendimentos centrados apenas nas esferas 

biológica e individual. Devem-se considerar as relações com as incapacidades 

permanentes e temporárias, sendo assim, o olhar epidemiológico deve estar na 

prática do SUS e deve-se pôr fim na cultura de que o trabalho deve ser considerado 
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sempre algo bom em qualquer condição, pelo simples fato de se ter um trabalho. Ao 

incluir o SUS como meio de intervenção na saúde do trabalhador, põe-se de lado a 

ideia de que o serviço de saúde é apenas assistencial, pois agindo na causa do 

problema, este incorpora se forma plena os princípios do SUS: universalidade, 

integralidade, descentralização e a participação. 

A Atenção Básica é a porta de entrada dos serviços de saúde e é a melhor 

estratégia para otimizar a saúde e minimizar desigualdades promovendo a equidade 

populacional. Não está voltada exclusivamente para a doença, atua a partir de uma 

base territorial na qual critérios epidemiológicos de uma dada comunidade são 

considerados para seu trabalho em prevenção, reabilitação ou cura das pessoas. 

Com isso, ocorre a inserção da Saúde do Trabalhador na Atenção Básica, 

acolhendo os trabalhadores, investigando o processo saúde-doença e avaliando 

situações de risco laboral, no entanto, isso não deve sobrecarregar a equipe já 

atuante. Do contrário, deve-se incorporar equipes capacitadas garantindo a 

referência e a contrarreferência no sistema de saúde. 

 

Os serviços de saúde já prestam atendimentos aos agravos, sendo 
necessário buscar as suas causas e nelas intervir, ou seja, transcender as 
ações curativas para as de prevenção, promoção e vigilância em saúde do 
trabalhador (LOURENÇO; BERTANI, 2007, p. 123). 
 

 

Um dos aspectos importantes na Promoção da Saúde está o empoderamento 

da classe trabalhadora para a tomada de decisão e gerenciamento da sua saúde, 

pois passam a ser informados sobre as questões de saúde, doença e trabalho e se 

tornam participativos nas questões da saúde do trabalhador. 

Desde 1994, com a criação do Programa de Saúde da Família (PSF) pelo 

Ministério da Saúde, foi apresentado como sendo um programa estratégico na 

Atenção Básica e como dispositivo para a reorientação do modelo assistencial, que 

sempre foi voltado à doença e de forma individual, na qual a assistência objetiva a 

cura. Com a presença do PSF, os profissionais de saúde assumiram novas formas 

de trabalhar, passaram a atuar em equipe, se tornaram responsáveis pelo cuidado 

de um número fixo de famílias adscritas no território, segundo critérios quantitativos. 

Além disso, o trabalho no PSF colocou os profissionais de saúde diante de uma 

realidade até então diferente da anterior, pois a partir desse momento, os 

profissionais passam a cumprir as metas, participar das reuniões e, ao mesmo 
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tempo, atender aos imprevistos, além de também serem responsáveis por tarefas 

administrativas (SANTOS; LACAZ, 2012). Skamvetsakis (2006) complementa que a 

saúde do trabalhador é humanizada em sua essência desde a sua construção 

social. O campo originou-se na luta dos trabalhadores pelo direito à saúde, inspirada 

no Movimento Operário Italiano (MOI), recebendo o reconhecimento e a valorização 

do saber do trabalhador, passando à população o entendimento sobre a relação que 

existe entre o trabalho e a saúde, além de proporcionar atenção multidisciplinar, e 

buscar ações intersetoriais e interinstitucionais sempre pautadas na gestão 

participativa, pois para a autora, ouvir o trabalhador, acolhê-lo e percebê-lo como um 

ser humano integral deve ser parte da prática cotidiana da equipe de saúde do 

trabalhador, constituindo assim, uma modalidade humanizada de atenção à saúde, o 

que definirá indubitavelmente em diagnósticos e condutas mais objetivos e de 

acordo com as reais necessidades do trabalhador. 

De acordo com a Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, que institui a 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora: 

 

Considerando o princípio de que a saúde do trabalhador é uma ação 
transversal a ser incorporada em todos os níveis de atenção e esferas de 
gestão do SUS, a capacidade de identificação da relação entre o trabalho e 
o processo saúde- doença deve ser implementada desde a atenção 
primária até o nível terciário, na Rede de Atenção à Saúde, incluindo as 
ações de Vigilância em Saúde. Ao mesmo tempo em que estes níveis de 
atenção se estabelecem com a lógica operacional da hierarquização e da 
regionalização, deve-se buscar o seu funcionamento enquanto rede 
solidária, resolutiva e de compartilhamento de saberes, práticas e de 
produção de conhecimento (BRASIL, 2012, p. 31). 
 

 

O indivíduo trabalhador, ao iniciar um quadro álgico em uma determinada 

região do corpo, nem sempre é capaz de relacionar a doença que se inicia com a 

sua atividade laboral ou ambiente de trabalho. No entanto, ele busca atendimento na 

rede básica de saúde para tratamento e alívio dos sintomas dolorosos. Para Silva et 

al. (2013), a equipe da Atenção Básica possui profissionais competentes para 

realizar o diagnóstico, sejam eles médicos ou fisioterapeutas (no caso das 

LER/DORT), relacionando a queixa do paciente com a atividade laboral do mesmo. 

Ao identificar a possibilidade dessa relação, vê-se que apenas a medicação e o 

repouso não resolvem o problema, pois embora aliviem os sintomas 

momentaneamente, servirão apenas como meio paliativo em tal questão. Se a 
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equipe, ao realizar o diagnóstico, encaminhar esse indivíduo ao CEREST, o mesmo 

receberá atendimento especializado e o CEREST investigará as condições do 

ambiente laboral, pondo em prática suas ações de vigilância e assegurando os 

direitos dos trabalhadores que buscam os serviços dos CERESTs.  

Barbosa (2009) registrou que os trabalhadores compartilhavam um adoecer e 

morrer como a população em geral. No entanto, apresentavam um adoecer 

“específico”, que está diretamente relacionado à atividade laboral. Por esse motivo, 

os serviços de saúde devem contemplar tais conhecimentos para que consigam 

identificar e tratar essa classe de usuários.  

No Brasil, a CAT, é a principal fonte de informações sobre os acidentes de 

trabalho e as doenças profissionais. Essa comunicação é emitida pela Previdência 

Social proporcionando benefícios para os trabalhadores acidentados ou acometidos 

por doenças relacionadas com o trabalho. Entretanto, estudos relatam que a CAT 

apresenta uma grande subnotificação, e por isso representa apenas os 

trabalhadores formais que possuem vínculo com a Previdência Social, ou seja, 

aproximadamente um terço da população que é considerada economicamente ativa 

no país. Assim, são excluídos os funcionários públicos, autônomos, pequenos 

comerciantes e os trabalhadores informais, além de excluir grande parte dos 

trabalhadores rurais (NUSSBAUMER et al., 2009). 

Informações provenientes das visitas aos locais de trabalho (Vigilância em 

Saúde do Trabalhador), em conjunto com as vigilâncias epidemiológica, sanitária e 

ambiental, mantêm os direitos do trabalhador assegurados e principalmente atuam 

no foco principal do desenvolvimento da doença laboral, minimizando os riscos 

ocupacionais, prevenindo incapacidades funcionais e favorecendo a qualidade de 

vida dos trabalhadores que, na maioria dos casos, possuem baixa escolaridade e 

por isso são submetidos a trabalhos pesados, manuais, com manuseio de cargas, 

stress ocupacional, fadiga, tédio ou monotonia, ambientes que não respeitam 

princípios ergonômicos, que não respeitam as normas regulamentadoras do 

trabalho, muito menos as pausas específicas para a recuperação do indivíduo, o 

tempo de trabalho e vários outros fatores, que são desrespeitados. Ambientes, 

ainda, onde nem mesmo o trabalhador tem conhecimento de que possui direitos que 

preservam a sua saúde e são, em alguns casos, coagidos a trabalhar mesmo 

doentes, pelo medo de perder seu emprego, que na maioria dos casos, é a única 

fonte de renda da sua família. 
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Machado et al. (2013) foram enfáticos em seu estudo sobre a situação da 

RENAST, entre 2008-2009, ao afirmarem que, no Brasil, os trabalhadores sentem-se 

constrangidos em participar e em ajudar nas inspeções de problemas gerenciais e 

operacionais, devido ao grau de instabilidade das relações de trabalho que geram 

medo e insegurança quanto a punições e represálias dos empregados. Estas muitas 

vezes acontecem não só por parte dos empregadores, mas também por parte dos 

próprios colegas de trabalho, que não querem se envolver em atritos com os 

empregadores. 

O fato torna-se ainda mais relevante ao se constatar que as doenças de 

LER/DORT atingem o indivíduo na faixa etária de maior produção. Homens entre 30 

a 34 são considerados população de risco para doenças laborais. Por isso, precisam 

receber uma atenção especial, pois são submetidos a um maior número de 

atividades e a riscos de acidentes ou doenças laborais (NUSSBAUMER et al., 2009). 

Em estudos realizados por Takahashi et al., (2010), foi demonstrado que, no 

último senso demográfico, 24.600.256 trabalhadores possuíam algum tipo de 

deficiência ou incapacidade relacionados ao trabalho, o que representa 14% da 

população geral. E quando a análise foi feita levando em consideração a faixa etária, 

foi observado que entre 20 a 49 anos de idade, 35% das pessoas com 

incapacidades tiveram tais problemas relacionados com as atividades laborais e 

condições de vida no trabalho. Isso demonstra que, no Brasil, as causas de 

incapacidades não estão apenas relacionadas com o processo natural de 

envelhecimento do ser humano, mas têm suas causas, em grande parte, no 

processo de trabalho das pessoas. Vale reiterar o fato de que a faixa etária 

apontada como sendo a principal atingida pelas patologias laborais é justamente o 

período mais produtivo e é também a idade mais absorvida pelo mercado de 

trabalho, seja ele formal ou informal, causando grande impacto na vida dos 

trabalhadores, que embora sejam adultos jovens, muitas vezes já não são 

considerados aptos a desenvolver suas atividades laborais. 

A reabilitação do trabalhador muitas vezes é falha e vem acompanhada de 

recidivas. O prognóstico de cura para os casos avançados é ruim e a evolução 

patogênica é gradativa e progressiva, fazendo com que a lesão se propague e 

invada os tecidos envolvidos até causar a incapacidade funcional do trabalhador 

(BARREIRA,1989 apud VERONESI, 2013). 
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Estudo de Silva et al. (2013) mostra que diversos estudos desenvolvidos no 

país apontaram que as EqSF trabalham diariamente com uma série de problemas 

que possuem relação trabalho-saúde-doença. No entanto, dispõem de limitada 

capacidade de resposta, pois há lacunas nos processos de formação nos cursos de 

graduação, ausência de suporte técnico, de apoio institucional e de linhas de 

cuidado bem estabelecidas na rede de atenção. Foi demonstrado e corroborado por 

diversos autores que a necessidade de desenvolver metodologias e ferramentas 

eficazes de apoio técnico e pedagógico às EqSF para que se possa prover a 

atenção à saúde dos trabalhadores. Por outro lado, evidenciou-se uma frágil 

articulação dos CEREST com os serviços de Atenção Básica, dificultando ainda 

mais o diagnóstico situacional. 

 

No Brasil, o quadro jurídico institucional para a atenção à saúde dos 
trabalhadores ainda se encontra muito confuso e fragmentado, dentro de 
um cenário mais geral, que é o caos do Sistema de Saúde (BARBOSA, 
2009, p. 8). 

 

Portanto, foi demonstrada a conexão entre o trabalho e a saúde de forma 

generalizada, e como o CEREST necessita de encaminhamentos da Atenção Básica 

de Saúde para que possa agir dando suporte técnico e científico às ações de Saúde 

do Trabalhador e articulando suas ações aos demais serviços da rede SUS, a ESF 

possui o poder de proteger a saúde do trabalhador e garantir a manutenção e a 

reabilitação da saúde, bem como de favorecer ao indivíduo a garantia da 

preservação de seus direitos, atuando no foco principal do desenvolvimento da sua 

enfermidade, protegendo a classe trabalhadora do desemprego, da dependência 

governamental e principalmente de incapacidades funcionais graves e permanentes. 
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3 JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E HIPÓTESE DO TRABALHO 

 

 

3.1 JUSTIFICATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

Apesar de ter sido ampliada em 2005, a RENAST pode não ser eficiente no 

que diz respeito à saúde do trabalhador que não está vinculado a empresas de 

modo formal. Podemos considerar que as empresas, por força de lei, implantaram 

corretamente os sistemas de gestão de saúde no trabalho, facilitando o 

desenvolvimento dos processos de controle dos desdobramentos consequentes da 

relação entre homem e trabalho. No que tange ao trabalhador informal, esse 

processo de gestão demanda a integração do SUS e dos CERESTs, que demonstra 

fraca ligação. Partindo desse princípio torna-se instigante entender melhor como se 

dá essa interação. 

Na rede pública de saúde, o CEREST é um recurso de fundamental 

importância na saúde do trabalhador, principalmente ao considerar que grande parte 

da população adulta é composta de trabalhadores, seja formais ou informais, e que 

a população de baixa renda é submetida a trabalhos manuais e muitas vezes de 

carga por causa da baixa escolaridade. É preciso manter uma parceria entre a 

Atenção Básica, que possui o primeiro contato com o paciente, e o CEREST, que 

necessita do encaminhamento dessas pessoas para que de fato haja um trabalho 

responsável e eficaz. Assim, pode-se sanar verdadeiramente a patologia e sua 

causa, pois tal como em diversas outras patologias, é necessário não só curar a 

doença, mas também intervir em suas causas. Para tanto, muitas vezes é 

necessário o auxílio de uma relação intersetorial, como entre agências de 

saneamento e vigilância, entre outros. Com a saúde do trabalhador, não é diferente. 

Uma vez que haja o conhecimento capaz de identificar a doença causada por 

atividade laboral e direcioná-la a atuação correta, a classe trabalhadora que sofre 

com incapacidades funcionais precoces, disfunções, dores, e algumas vezes 

sequelas permanentes e deformidades, poderá ter maiores chances de obter 

qualidade de vida e tratamento adequado, mantendo sua dignidade, bem como sua 

vida produtiva por mais tempo, o que irá repercutir no bem estar do indivíduo e de 

sua família como um todo. 
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Com isso, considerando a importância e a necessidade de uma ação integral 

entre a Rede de Atenção Básica da Saúde com o CEREST, para que o trabalhador 

que se encontra doente tenha a possibilidade de receber atendimento especializado, 

surgiu o questionamento sobre qual era a colaboração da Atenção Básica de Saúde 

no perfil socioclínico-demográfico do usuário do CEREST. 

 

 

3.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

 

3.2.1 Objetivo geral 

 

 

Traçar o perfil socioclínico-demográfico de usuários dos CERESTs da cidade 

do Rio de Janeiro.  

 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

 

1- Quantificar a captação de trabalhadores enfermos pelo CEREST 

provenientes da Atenção Básica de Saúde/SUS; e  

2- Descrever as características dos trabalhadores assistidos pelo 

CEREST.  
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4  METODOLOGIA 

 

 

4.1 CAMPO DA PESQUISA 

 

 

O estudo foi realizado nos dois CERESTs da cidade do Rio de Janeiro, que 

são o CEREST 1, que está localizado na Avenida Presidente Vargas 1997, 2º andar, 

sala 232, CEP: 20211-110, Centro, Rio de Janeiro, RJ, e o CEREST 2, que se 

encontra localizado na Avenida General Canabarro, 345 – Instituto Oscar Clark, 

CEP: 20271-270, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ. A escolha desses locais para a 

pesquisa foi devida ao fato de que é no CEREST que se encontra subsídio técnico 

nas ações de promoção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação 

em saúde do trabalhador, por acolher e prestar os serviços necessários para 

assegurar seus usuários do tratamento, e proteção adequada se seus direitos como 

trabalhadores e cidadãos, fornecendo à pesquisa dados fidedignos e reais sobre a 

atual situação dos trabalhadores que buscam ajuda a respeito de suas enfermidades 

de caráter laboral (BRASIL, 2009).  

 

 

4.2  SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Os sujeitos da pesquisa foram todos os indivíduos elegíveis e assistidos pelos 

CERESTs, contemplando o período de 2011 a 2014.  

Para que o indivíduo se torne elegível ao CEREST, deve passar por uma 

triagem detalhada, pois, embora diversos trabalhadores busquem os serviços 

prestados pelos CERESTs, nem todas as pessoas são elegíveis à Instituição. 

Quando o indivíduo busca o atendimento acreditando que sua enfermidade foi 

causada pelo seu trabalho, no primeiro contato com o profissional capacitado do 

CEREST, é realizada uma triagem, a fim de vincular ou não o nexo da sua doença 

com o labor. Uma vez confirmado o nexo, o usuário é então considerado elegível ao 

CEREST, que deve atuar protegendo o trabalhador que foi lesionado ou adoecido 

por motivo de ação no trabalho ou por causa do ambiente laboral que ofereça riscos 
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à saúde dos funcionários. Assim, o usuário passa da triagem para o preenchimento 

da ficha oficial dos pacientes do CEREST. No entanto, pacientes com doenças 

como, por exemplo, as autoimunes e que não possuem qualquer relação com o 

trabalho, mas são causadas por fatores intrínsecos ou extrínsecos inerentes do 

próprio indivíduo, não são considerados elegíveis ao CEREST, recebem apenas 

alguma orientação, porém não podem ser beneficiados pelas ações do centro. 

 

 

4.3 TIPO DA PESQUISA E COLETA DE DADOS 

 

 

O caminho escolhido para o desenvolvimento da presente pesquisa foi o  

descritivo, exploratório simples, quantitativo e transversal. 

A coleta de dados ocorreu no segundo semestre do ano de 2015 e foi 

utilizada uma ficha constituída pelos questionamentos necessários para o deslinde 

da pesquisa que foi desenvolvida pela própria pesquisadora e baseada na ficha 

atual utilizada pelos CERESTS da cidade do Rio de Janeiro (APÊNDICE A). As 

fichas dos CERESTs e todos os documentos anexados referentes ao histórico do 

paciente foram então, analisados pela própria pesquisadora para a coleta das 

informações pertinentes à pesquisa, prestando o auxílio na coleta das informações 

necessárias para a conclusão da pesquisa proposta.  

Dalfovo et al. (2008) expõem que um estudo quantitativo possui como 

diferencial a intenção de proporcionar a precisão dos trabalhos realizados, 

conduzindo a um resultando com o mínimo possível de chances de distorções e 

erros. Essa forma de estudo de campo guia-se por uma pesquisa onde o 

pesquisador parte de quadros conceituais de referência bem estruturados, a partir 

dos quais formula hipóteses sobre as situações que quer estudar. A coleta de dados 

enfatizará números (ou informações conversíveis em números) que permitam 

verificar a ocorrência ou não das consequências, e esse é o principal motivo da 

aceitação (ainda que temporária) ou não das hipóteses do pesquisador. Os dados 

são analisados com apoio da estatística ou outras técnicas matemáticas e os 

levantamentos de dados são também um exemplo clássico do estudo de campo 

quantitativo.  
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O projeto possui número CAAE 48917215.4.0000.5284 e foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estácio de Sá (UNESA), pois, 

defendia os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade 

contribuindo, desse modo, para o desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 

éticos (Resolução nº 466/12 Conselho Nacional de Saúde). Foi utilizado o modelo de 

Termo de Compromisso de Utilização de Banco de Dados (TCUD) (APÊNDICE D), 

por se tratar de análise em banco de dados dos CERESTs e de modo secundário. 

 

 

4.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Os dados coletados em cada item de cada ficha de pesquisa e os dados 

sobre os documentos anexados referentes ao histórico do paciente foram 

digitalizados, revisados e analisados através do uso do software Epi Info Versão 

3.5.2, em substituição ao inicialmente proposto Epi Info 7, pela maior facilidade no 

manuseio da versão 3.5.2 pela pesquisadora (APÊNDICE C). Os dados e os 

resultados foram apresentados em forma de tabelas e gráficos com intervalo de 

confiança de 95% (IC 95%). Foram realizadas análises univariadas na busca de 

atingir os objetivos propostos. 

O Epi Info versão 3.5.2, foi adquirido no mês de outubro do ano de 2015. O 

Epi Info é uma ferramenta utilizada para a construção e análise estatística em banco 

de dados ou questionários. Esse software foi criado pelo CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention), em Atlanta, Georgia (EUA), para o uso da saúde pública e 

epidemiológica, oferecendo, assim, um suporte fidedigno para a análise dos 

resultados obtidos. A página oficial do Epi Info é www.cdc.gov./epiInfo. 

Após a inclusão e análise dos dados obtidos no software Epi Info Versão 

3.5.2, as tabelas e gráficos foram detalhadas e elaboradas no Programa Excell, 

apenas com intuito ilustrativo e possível submissão para artigo científico. 

No capítulo seguinte, os resultados serão apresentados, buscando-se 

articular a análise e a comparação dos dados coletados em campo com os dados 

apresentados pela literatura, fornecendo as informações necessárias para a 

caracterização do perfil social, clínico e demográfico de usuários dos CERESTs da 

cidade do Rio de Janeiro e evidenciando o nível de força da articulação da Rede 
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SUS com os CERESTs através das captações de indivíduos que sejam provenientes 

da Rede SUS/Atenção Básica de Saúde. 
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5 RESULTADOS  
 
 

No segundo semestre de 2015, a pesquisa ocorreu nos dois CERESTs da 

cidade do Rio de Janeiro e, ao coletar os dados de todos os pacientes elegíveis ao 

CERESTs, obteve-se um número total de 196 fichas de pessoas que foram 

acolhidas por possuírem doenças ou por terem sofrido acidentes laborais.   

Conforme já foi observado, os dados coletados em cada item de cada ficha de 

pesquisa e os dados sobre os documentos anexados referentes ao histórico do 

paciente foram digitalizados, revisados e analisados através do uso do software Epi 

Info Versão 3.5.2, pela pesquisadora. Os dados e os resultados foram apresentados 

em forma de tabelas e gráficos com intervalo de confiança de 95% (IC 95%) e foram 

realizadas análises univariadas.  
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5.1 DESCRIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE TRABALHADORES 
ENFERMOS PELO CEREST NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Gráfico 1 – Descrição do quantitativo de atendimentos do CEREST por ano, 
Rio de Janeiro, 2011 a 2014 (n = 196) (IC 95%). 

  
Fonte: Banco CEREST, Rio de Janeiro, período de coleta de 2011 a 2014. 

 

 

     No Gráfico 1 tem-se a descrição dos atendimentos realizados pelos CERESTs 

nos respectivos anos pesquisados. Vemos que o ano de 2011 representou 37,8% do 

número total (n = 196) de atendimentos entre os anos de 2011 a 2014, sendo, 

portanto, o ano que mais recebeu trabalhadores enfermos (74) por motivos laborais. 

O ano de 2013 foi o ano que menos recebeu trabalhadores elegíveis aos CERESTs 

da cidade do Rio de Janeiro (31), representando apenas 15,8% do total de 

atendimentos pesquisados entre os anos de 2011 a 2014.  
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Gráfico 2 – Descrição de atendimentos por CEREST do município do 
Rio de Janeiro, no período de 2011 a 2014 (IC 95%).

 

Fonte: Banco CEREST, Rio de Janeiro, período de coleta de 2011 a 2014. 

 

 

     No Gráfico 2 tem-se a descrição dos atendimentos realizados por cada 

CEREST da cidade do Rio de Janeiro. Observa-se que, do número total de 

atendimentos realizados pelos dois CERESTs (n = 196) entre os anos de 2011 a 

2014, 111 atendimentos foram realizados pelo CEREST 1, portanto, este é o 

responsável pelo maior número de atendimentos de pessoas elegíveis. 

 

 

5.2 PERFIL SOCIAL CLÍNICO E DEMOGRÁFICO 

 

Tabela 1 – Características sociodemográficas dos trabalhadores 
enfermos atendidos pelo CEREST. Rio de Janeiro, 2011 a 2014. 

Variáveis                   (IC 95%) 
 

(n = 196) % 
Gênero   
  Masculino 99 50,5 
  Feminino  97 49,5 
Faixa etária (em anos)   

20 a 29 6 3,1 
30 a 39 40 20,4 
40 a 49 99 50,5 
50 a 69 42 21,4 
60 a 69 9 4,6 

111

85

CEREST 1

CEREST 2
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Escolaridade    
Superior completo 16 8,2 
Superior incompleto 15 7,7 
2º grau completo 86 43,9 
2º grau incompleto 17 8,7 
1º grau completo  33 16,8 
1º grau incompleto 26 13,3 
Alfabetizado 2 1,0 
Não lê e não escreve 1 0,5 
Situação de Trabalho   
Formal 189 96,4 
Informal 7 3,6 
Emissão de CAT    
Não 138 70,4 
Sim 58 29,6 
Relação com o Mercado de Trabalho   
Assalariado  165 84,5 
Desempregado 28 14,3 
Aposentado 2 1,0 
Funcionário Público 1 0,5 
Beneficio Previdenciário    
Não recebe  108 55.1 
Auxilio doença acidentária  78 39.8 
Auxilio acidente  5 2.6 
Aposentadoria previdenciária 2 1.0 
Não se aplica 2 1.0 
Aposentadoria acidentária 1 0.5 
   

           Fonte: Banco CEREST, Rio de Janeiro, período de coleta de 2011 a 2014. 

 

 Na Tabela 1 tem-se a descrição das características sociodemográficas dos 

usuários dos CERESTs. Observa-se que, do número total de atendimentos 

realizados pelos dois CERESTs (n = 196) entre os anos de 2011 a 2014, embora o 

gênero masculino represente o maior número de atendimentos, a diferença entre o 

número de atendimentos entre homens e mulheres é mínima e representam quase 

que o mesmo número total de atendimentos. 

  Observa-se que a faixa etária de 40 a 49 anos de idade, foi a que mais 

procurou os CERESTs, seja por motivo de doença ou por acidentes laborais e a 

faixa etária de 20 a 29 anos representa o menor número de atendimentos 

realizados. Vê-se que os usuários sempre apresentam algum nível de escolaridade 

e que a maior parte deles (43,9%) possuem o 2º grau completo. Também observa-

se que pessoas que possuem nível de alfabetização ou as analfabetas representam 
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um número mínimo frente aos demais atendimentos, representando 1,5% total das 

fichas pesquisadas. 

Observa-se que, embora a maioria das pessoas (96,4%) que foram acolhidas 

pelos CERESTs por de fato apresentarem doenças ou terem sofrido acidentes 

laborais possuam situação formal de trabalho, 70,4% não receberam sua CAT e 

ainda 84,5% dessas pessoas são do tipo assalariadas e, ainda que estejam 

lesionadas por motivos laborais, 55,1% não recebem qualquer tipo de benefício 

previdenciário, porém um total de 42,4% recebiam auxílios (soma dos indivíduos que 

recebiam auxílio-doença ou auxílio-acidente).  

 

Gráfico 3 – Relação de quantitativo de captação do CEREST por 
gênero, conforme o ano de atendimento, Rio de Janeiro, 2011 a 2014 

(IC 95%). 

 

         FONTE: Banco CEREST, Rio de Janeiro, período de coleta de 2011 a 2014. 

 

A informação da Tabela 1 é confirmada através do Gráfico 3 acima, pois, ao 

analisar o número de atendimentos por gênero nos anos de 2011 a 2014, observa-

se que no ano de 2011 foi encontrado o mesmo número de atendimentos entre 

homens e mulheres. No ano seguinte, 2012, as mulheres representaram o maior 

número dos atendimentos, embora representassem o menor número em 2013 e 

37

27

14

19

37

20

17

25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2011 2012 2013 2014

Feminino

Masculino



74 

2014. Está claro que a diferença é baixa e há certo equilíbrio entre os atendimentos 

entre homens e mulheres nos dois CERESTs da cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

Tabela 2 – Características clínicas dos trabalhadores enfermos 
atendidos pelo CEREST. Rio de Janeiro, 2011 a 2014. 

Variáveis                    (IC 95%) 

 

(n = 196) % 

Natureza do Evento    

LER / DORT 144 73.5 

Acidente 25 12.8 

Psiquiátrico 10 5.1 

Outros  9 4.6 

Lesão auditiva 6 3.1 

Intoxicação 2 1.0 

Cirurgia  n % 

Não 174 88.8 

Sim  22 11.2 

   

Fonte: Banco CEREST, Rio de Janeiro, período de coleta de 2011 a 2014. 

 

 

 Os dados da Tabela 2 apontam que 73,5% dos atendimentos por 

enfermidades laborais são causados por LER/DORT e que o menor número de 

casos são causados por intoxicações. Dentre os pesquisados, a maior parte (88,8%) 

não se submeteu a intervenção cirúrgica. 
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Tabela 3 – Distribuição das profissões dos trabalhadores, segundo 
banco CEREST, município do Rio de Janeiro, 2011 a 2014. 

Área de Atuação           (IC 95%) 

 

(n = 196) % 

Limpeza/Gari/Serviços Gerais 34 17.3 

Operador (máquinas, empilhadeiras e 
outros) 

25 12.7 

Administrativo  21 10.7 

Produção 19 9.7 

Motorista  18 9.2 

Cozinha  16 8.3 

Bancário  13 6.7 

Construção Civil 11 5.6 

Vendas  11 5.6 

Vigia/Porteiro 10 5.1 

Ajudante Geral 7 3.6 

Telemarketing  4 2.0 

Eletricista  3 1.5 

Mecânica  2 1.0 

Área da Saúde/Técnicos 2 1.0 

TOTAL  196 100 

Fonte: Banco CEREST, Rio de Janeiro, período de coleta de 2011 a 2014. 

 

Observa-se, na Tabela 3, que as profissões que exigem o menor nível de 

escolaridade representam a maioria nas causas de doenças ou acidentes laborais, 

sendo que a profissão que mais comprometeu a saúde de seus colaboradores foi a 

atividade de limpeza, ou seja, atividades de faxina, serviços gerais ou garis. 
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5.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENCAMINHAMENTO DOS TRABALHADORES 
AOS CERESTS 

  
 

Tabela 4 – Descrição da origem do encaminhamento segundo ficha 
de questionário do CEREST, Rio de Janeiro, 2011 a 2014 (n=196). 

Variáveis               (IC 95%) 

 

(n = 196) % 

Origem do Encaminhamento    

Outros (Advogados, internet e etc) 67 34.2 

Sindicato 42 21.4 

SUS - Unidade 36 18.4 

Amigos  31 15.8 

INSS 17 8.7 

Serviços médico particular  2 1.0 

Sem encaminhamento  1 0.5 

   

Fonte: Banco CEREST, Rio de Janeiro, período de coleta de 2011 a 2014. 

 

 

Os dados da Tabela 4 apontam que 34,2% dos trabalhadores que procuraram 

os serviços dos CERESTs foram encaminhados por advogados, vizinhos, por 

colegas que já haviam sido atendidos pelo CEREST ou buscaram informações via 

internet. Além disso, 21% foram encaminhados pelos seus respectivos sindicatos e o 

SUS (seja nível primário, secundário ou terciário), ocupa o 3º lugar em 

encaminhamentos, representando 18,4% destes. Ressalto que, embora o item 

“amigos” não esteja incluído no item “outros” da ficha do CEREST, se assim 

estivesse, 50% dos encaminhamentos teriam ocorrido através do item “outros”, pois 

indica que o usuário procurou de forma independente os serviços dos CERESTs 

sem encaminhamentos ou orientações de órgãos competentes. 
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Tabela 5 – Descrição do histórico segundo os exames e atestados do 
arquivo morto do CEREST de cada trabalhador, Rio de Janeiro, 2011 

a 2014. 

Variáveis               (IC 95%) 
 

(n = 196) % 
Passou por alguma unidade do SUS 
segundo os atestados e exames 
consultados em prontuário?   
Sim  170 86.7 
Não 26 13.3 
Passou por setor público e/ou 
privado? 

  

Público (Hospital, Policlínica, PSF, 
UPA) 

97 49.5 

Público e Privado 67 34.2 
Privado 32 16.3 
Houve registro de encaminhamento 
do PSF? 

  

Sim 11 5.6 
Não 185 94.4 
   

                     Fonte: Banco CEREST, Rio de Janeiro, período de coleta de 2011 a 2014. 

 

Os dados da Tabela 5 apontam que embora apenas 18,4% dos 

encaminhamentos tenham ocorrido através da Rede SUS (Tabela 4), 86,7% dos 

trabalhadores enfermos atendidos pelos CERESTs foram atendidos previamente por 

alguma unidade do SUS e apenas 16,3% dos trabalhadores enfermos foram 

unicamente atendidos pelo setor privado de saúde. O PSF contribuiu com 5,6% dos 

encaminhamentos ao CEREST. 
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Gráfico 4 - Número de registros de encaminhamentos do PSF 
conforme ano de atendimento, CEREST, Rio de Janeiro, 2011 a 2014 

(IC 95%). 

          

           Fonte: Banco CEREST, Rio de Janeiro, período de coleta de 2011 a 2014. 

 

Para contribuir com as informações da Tabela 5, observa-se, através do 

Gráfico 4 que, em 2011 não havia encaminhamento algum do PSF para os 

CERESTs. No entanto, após o início do ano de 2012, começa a haver um pequeno 

aumento em encaminhamentos pelo PSF, atingindo um nível maior entre os anos de 

2013 e 2014. 

 

 

5.4 CONDUTAS DO CEREST 

 
 

Tabela 6 – Descrição das condutas adotadas pelo CEREST para 
os trabalhadores atendidos. Ficha do CEREST, Rio de Janeiro, 

2011 a 2014. 

Condutas                   (IC 95%) 
 

(n = 196) % 
CAT   
Sim  106 54.1 
Não  90 45.9 
Declaração de comparecimento   
Sim  4 2.0 
Não  192 98.0 
Emissão de SINAN   
Sim  93 47.4 
Não  103 52.6 
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Encaminhamento relatório INSS   
Sim  6 3.1 
Não  190 96.9 
Encaminhamento relatório ao sindicato   
Sim  1 0.5 
Não  195 99.5 
Laudo Técnico   
Sim  73 37.2 
Não  123 62.8 
Notificação a DRT   
Sim  1 0.5 
Não  195 99.5 
Solicitação de PPP e PPRA   
Sim  5 2.6 
Não  191 97.4 
Notificação a vigilância do trabalhador    
Sim  1 0.5 
Não  195 99.5 
Orientação trabalhista    
Sim  78 39.8 
Não  118 60.2 
Notificação a empresa   
Sim  21 10.7 
Não  175 89.3 

Fonte: Banco CEREST, Rio de Janeiro, período de coleta de 2011 a 2014. 

 
 
Conforme evidenciado na Tabela 6, a emissão de CAT representa 54,1% da 

conduta adotada pelos CERESTs da cidade do Rio de Janeiro, seguida por 47,4% 

da emissão ao SINAN e 39,8% representando a orientação trabalhista aos usuários. 

Destaca-se que houve apenas 1 (0.5%) encaminhamento à vigilância do trabalhador 

e 1 (0.5%) notificação à DRT. 
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Gráfico 5 – Descrição das condutas adotadas pelos CERESTs para os 
trabalhadores enfermos atendidos. Ficha do CEREST, Rio de Janeiro, 

2011 e 20141(IC 95%).          

 

      Fonte: Banco CEREST, Rio de Janeiro, período de coleta de 2011 a 2014. 

       

  

O Gráfico 5 complementa a Tabela 6 e demonstra que, em todos os 

atendimentos estudados, houve pelo menos uma conduta realizada pelos CERESTs 

da cidade do Rio de Janeiro, com predominância de mais de uma conduta, ou seja, 

eram adotadas diversas condutas a fim de orientar corretamente os trabalhadores e, 

portanto, nenhuma ficha de usuário se apresentou sem conduta a ser realizada. 

                                                           1 OBS: Variável calculada sob o tipo de campo CHECK BOX. Essa opção no banco de dados foi registrada e analisada com o tipo de campo na máscara do programa Epi Info como CHECK BOX, ou seja, permite dar a alternativa de mais de uma conduta no mesmo atendimento. 
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6 DISCUSSÃO  

 

 

Embora o número de 196 pessoas seja um número importante para a 

pesquisa, observa-se que é uma quantidade pequena frente a quantidade de anos 

pesquisados, pois esse foi o total de atendimentos dos dois CERESTs da cidade do 

Rio de Janeiro e no período de quatro anos (2011 a 2014), o que mostra que, apesar 

de haver um crescente número de acometimentos por doenças e acidentes laborais, 

uma parcela pequena está tendo informação e acesso aos CERESTs. O IBGE 

apontou a estimativa de que, a cada ano, mais de um milhão de trabalhadores 

sofrem algum tipo de acidente ou agravo relacionado ao trabalho (MS, 2004). Entre 

os anos de 1999 a 2003, a Previdência Social registrou 1.875.190 acidentes de 

trabalho, sendo que destes, 15.293 tiveram o desfecho em óbito e 72.020 

trabalhadores evoluíram para incapacidade permanente, o que resulta em uma 

média de 3.059 óbitos/ano entre os trabalhadores do setor formal segurados pelo 

SAT (BRASIL, 2004). Esses dados mostram claramente que os trabalhadores 

enfermos por motivos laborais não estão de fato, tendo o acesso aos serviços do 

CEREST, seja pela falta de encaminhamentos ou de orientações sobre o mesmo. 

Takahashi et al., (2010), complementam apontando que, no último senso 

demográfico, 24.600.256 trabalhadores possuíam algum tipo de deficiência ou 

incapacidade relacionados ao trabalho, o que representa 14% da população geral. 

Tal fato é confirmado quando se observa que os atendimentos realizados pelos 

CERESTs no ano de 2011 representaram 37,8% do número total (n = 196) e 

sofreram queda seguida em atendimentos nos anos de 2012 e 2013, apesar de 

haver um ligeiro aumento do número de atendimentos no ano de 2014. Ressalta-se 

que o CEREST 1 foi o responsável pelo maior número de atendimentos de pessoas 

elegíveis. 

     Quanto às características sociodemográficas dos usuários dos CERESTs, logo 

vemos que, embora o gênero masculino represente o maior número de 

atendimentos no número total de pesquisados (n = 196), a diferença entre o número 

de atendimentos entre homens e mulheres é mínima e os gêneros representam 

quase que o mesmo número total de atendimentos. A percepção desse fato se 

fortalece ao analisarmos que, no ano de 2011, foi encontrado o mesmo número de 
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atendimentos entre homens e mulheres e ainda que, no ano seguinte, 2012, as 

mulheres representaram o maior número dos atendimentos, embora representassem 

o menor número em 2013 e 2014, evidenciando que a diferença de atendimento dos 

CERESTs da cidade do Rio de Janeiro entre gêneros é baixa e há equilíbrio nos 

atendimentos entre homens e mulheres.  

Os resultados desta pesquisa confrontam com os resultados de Nussbaumer 

et al. (2009) que demonstraram em seus estudos que os homens precisam receber 

uma atenção especial, pois são submetidos a um maior número de atividades e a 

riscos de acidentes ou doenças laborais e seria, portanto, a população mais 

acometida pelas doenças e acidentes de caráter ocupacional. Confronta ainda com 

os resultados de Gomes et al. (2013) que, em pesquisa no estado do Pará, com 234 

trabalhadores pesquisados, foi observado que, quanto ao gênero dos trabalhadores, 

a maioria pertence ao gênero masculino (67%) e 33% ao gênero feminino. 

Entretanto, esta pesquisa corrobora com os estudos de Oliveira (2001) que 

aponta que o grupo de trabalhadores que buscam os serviços do CEREST do 

Espírito Santo se caracteriza pela presença expressiva de mulheres, pois as 

mudanças sociais, econômicas e culturais, bem como as inovações tecnológicas, 

trouxeram grandes alterações no modo de trabalhar e, consequentemente, de 

adoecer dos trabalhadores neste último século e estão de forma significantiva 

causando uma tendência de multiplicação de doenças da esfera mental e 

osteomuscular na qual as mulheres passaram a ser um número expressivo de 

acometidos, não por fazerem parte do “gênero frágil” ou por questões hormonais, 

afirmações muitas vezes usadas como justificativas, e sim pela sua inserção no 

mercado e em tarefas que nem sempre demandam esforço relacionado à 

sobrecarga de peso, como ocorre com os homens, mas são expostas a tarefas 

repetitivas, detalhadas, que geram sobrecarga e lesões similares às dos homens. 

Para Negri (2010), a maior incidência de disfunções musculoesqueléticas 

relacionadas ao trabalho ocorre em mulheres e esse fato foi destacado por 

realizarem, na maioria das vezes, a dupla jornada entre o trabalho e as atividades 

domésticas, aumentando a exposição a fatores de risco, “pois a doença não lhes 

autoriza a interrupção do trabalho doméstico” principalmente depois que se tornam 

mães. Há também os efeitos de desqualificação e controle autoritário nos ambientes 

de trabalho, resultado da imagem historicamente construída sobre a mulher. 



83 

  Dados da presente pesquisa também mostraram que a faixa etária de 40 a 

49 anos de idade foi a faixa etária que mais procurou os CERESTs, seja por motivo 

de doença ou por acidentes laborais, e que a faixa etária de 20 a 29 anos representa 

o menor número de atendimentos realizados. Além disso, os usuários sempre 

apresentam algum nível de escolaridade e que a maior parte deles (43,9%) possuem 

o 2º grau completo, e pessoas que possuem nível de alfabetização ou analfabetos 

representam um número mínimo frente aos demais atendimentos, representando 

1,5% total das fichas pesquisadas. A faixa etária de 30 a 34 anos é considerada 

população de risco para doenças laborais. Por isso, precisa receber uma atenção 

especial, pois são trabalhadores submetidos a um maior número de atividades e a 

riscos de acidentes ou doenças laborais. 

Nussbaumer et al. (2009) apontaram que adultos jovens na faixa etária dos 30 

anos de idade são os mais acometidos por doenças laborais, por serem expostos ao 

trabalhados mais pesados e por possuírem melhores condições físicas de atuarem 

em determinadas atividades de sobrecarga acarretando lesões futuras. No entanto, 

Takahashi et al., (2010) falam sobre uma faixa etária mais abrangente,  fazendo 

menção a adultos jovens ao afirmar que foi observado que, entre 20 a 49 anos de 

idade, as pessoas apresentam doenças relacionadas com as atividades laborais e 

condições de vida no trabalho. 

 De fato, reconhece-se que os adultos jovens sejam primordialmente 

selecionados para laborar nos serviços que oferecem maiores riscos ocupacionais, 

sejam relacionados ao carregamento de peso ou a repetitividade da tarefa, e ainda é 

justificável que, por esse motivo, essa população seja a mais atingida por doenças 

ocupacionais e desgaste físico. Por esse motivo, deve-se levar em consideração que 

a faixa etária apresentada neste trabalho não aponta exatamente a faixa etária mais 

acometida por doenças ocupacionais e, sim, a faixa etária que mais procurou os 

serviços dos CERESTs, pois foi observado, através dos documentos dos pacientes, 

que muitas vezes em seu histórico anexado à sua ficha, o paciente já havia 

percorrido diversos lugares, como; postos de saúde, hospitais, clínicas e já havia 

tido o diagnóstico da doença em anos anteriores, até conseguir informação ou ser 

encaminhado ao CEREST. Portanto, muitos deles já possuíam a doença instalada 

previamente. Ressalta-se que a doença possuía diagnóstico recente e ainda na faixa 

etária em que o mesmo procurou o atendimento do CEREST, assim os resultados 

corroboram com Oliveira (2001) que explica sobre a faixa etária que procura o 
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Centro de Referência, ao dizer que o grupo de trabalhadores que buscam os 

serviços do CRST/ES se caracteriza pela presença expressiva da faixa etária que 

variava entre 35 a 53 anos. 

O fato de a maioria das pessoas que recebem o atendimento dos CERESTs 

da cidade do Rio de Janeiro possuir o nível de 2º grau ou abaixo deste mostra 

claramente que a população menos favorecida do país não possui informação sobre 

a atividade do CEREST e com isso acabam sendo excluídos dos serviços. Muitas 

vezes, essa população, pela falta de escolaridade, não consegue situação formal de 

trabalho, se submetendo aos piores trabalhos, não estão conseguindo chegar ao 

CEREST. Gomes et al. (2013) também encontraram em sua pesquisa que a maioria 

(38,4%) possui ensino médio completo e, dentre os acolhidos não se identificou 

analfabetos. O fato fica mais relevante ao observar que, na presente pesquisa, a 

maioria das pessoas (96,4%) que foram acolhidas pelos CERESTs possuía situação 

formal de trabalho. Lourenço et al. (2007) relata que, atualmente, pessoas que não 

têm acesso à educação e à cultura, não encontram chances para concorrer no 

mercado, e que o trabalho formal passa a ser inatingível. Com isso, submetem-se a 

condições precárias, baixos salários, instabilidade, insegurança e riscos, sejam 

sociais ou laborais, deixando o trabalhador com baixa escolaridade cada vez mais 

vulnerável e desprotegido.   

Apesar de a grande maioria que possui situação formal de trabalho ser do tipo 

assalariadas e ainda possuírem doenças ou serem vítimas de acidentes 

ocupacionais, 70,4% não receberam sua CAT, o que dificulta o reconhecimento do 

direito aos benefícios por incapacidade laboral no INSS. Com isso, encontra-se um 

percentual de 55,1% de pessoas lesionadas ou adoecidas que não recebem 

qualquer tipo de benefício previdenciário. O problema é que muitos trabalhadores 

não sabem da existência e importância da CAT, não sabem que esse é o documento 

que legitima a lesão ocupacional e lhe favorece ao reconhecimento de direitos 

trabalhistas. A portaria n.° 3.214, 08 de junho de 1978 ao consolidar as leis do 

trabalho, determinou que a CAT é um documento emitido para legitimar um acidente 

de trabalho ou doença ocupacional que deve ser expedida no prazo de 24 horas 

após o acidente ou imediatamente no caso de óbito. Além da empresa em questão, 

sindicatos, familiares, médicos, ou até mesmo o próprio trabalhador ou por uma 

autoridade pública poderão expedir o documento. Assim, será enviada uma carta à 
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empresa responsável, para que a mesma emita a CAT do seu colaborador 

lesionado. 

A pesquisa demonstrou que 73,5% dos atendimentos por enfermidades 

laborais, foram causadas por LER/DORT, sendo que a maioria dos indivíduos não 

se submetia a tratamentos cirúrgicos, seja por opção, ainda que os exames 

apontassem doenças em graus elevados e incapacitantes ou pela não necessidade.  

As LER/DORT são as patologias de maior incidência e prevalência, e 

sobretudo são um importante problema nacional de saúde pública e a segunda 

maior causa de afastamento do trabalho no Brasil, segundo Takahashi et al., (2010). 

Esses autores ainda ressaltam que as LER/DORT são doenças ocupacionais 

socialmente produzidas pelos determinantes organizacionais do trabalho e da 

produção, associadas a fatores de riscos biomecânicos (esforço físico, posturas 

estáticas, gestos acelerados e repetitividade de movimentos) e psicossociais 

(intensidade do trabalho, pressão por metas de produção e fadiga cognitiva). Dessa 

forma, o retorno ao trabalho sem que o trabalhador tenha se submetido ao 

tratamento de reabilitação adequado, bem como tenha usufruído do seu tempo de 

repouso, é fator de agravamento, por manter o obreiro sob as mesmas condições 

que geraram o seu adoecimento. 

Oliveira (2001) complementa, relatando que as LER/DORT são atualmente a 

maior demanda aos Centros de Referência e Programas Estaduais e Municipais de 

Saúde do Trabalhador, e são atualmente, isoladamente a maior causa de emissão 

de CAT ao INSS do Ministério da Previdência Social e comenta que em sua 

pesquisa realizada no CEREST/ES, a fisioterapeuta apontou dificuldades no 

tratamento da maioria dos usuários do CEREST/ES, pois os trabalhadores que 

chegam buscando ajuda, já se encontram em grau elevado de afetação, com uma 

incapacidade acentuada, impossibilitando uma recuperação para a função normal, 

remetendo à complexidade da abordagem das LER/DORT, principalmente quando 

se trata de portadores crônicos. Isso fortalece a ideia da necessidade do 

desenvolvimento de atividades de prevenção para o trabalhador, como palestras e 

orientações, como também visitas as empresas para a verificação de cumprimento 

das normas, atividades que devem ser desenvolvidas por todos os CERESTS do 

país. 

De Souza et al. (2005) expuseram que, no ano de 2002, em estudo realizado 

pelo Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador (CESAT) do Estado da Bahia, as 
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dorsalgias por discopatias ocupacionais ocupavam o sétimo diagnóstico mais 

incidente entre os trabalhadores vitimados por acidente ou doenças laborais e 

anualmente esses números vêm aumentando, uma vez que, em 2000, eram 4,0% 

das doenças totais em trabalhadores, passando para 5,3% no ano de 2002. Os 

trabalhadores se valem principalmente da via informal de acesso ao CESAT, sendo 

encaminhados por colegas e amigos, seguidos por advogados, sindicatos e o INSS. 

O SUS atua com baixa frequência no encaminhamento dos trabalhadores aos 

Centros de Referência e Estudos, denotando distanciamento do SUS com as 

questões ligadas à saúde do trabalhador. O estudo também demonstrou que a 

maioria dos portadores de discopatias são homens em idade madura, da cor negra 

ou parda e de diversas profissões que oferecem riscos ocupacionais à coluna 

vertebral, com predominância dos motoristas em geral. 

Os acidentes ocupacionais também apresentaram dados importantes, pois 

ocuparam o segundo lugar em acometimentos dos trabalhadores, o que é explicado 

por Almeida e Jackson Filho (2007), ao informarem que o grande número de 

acidentes do trabalho é um grave problema social em nosso país, onde, todos os 

anos, de forma silenciosa, milhares de trabalhadores morrem ou sofrem mutilações 

no trabalho. O impacto desses agravos que ocorrem “no varejo” é muito maior do 

que os grandes acidentes, mas, apesar disso, permanecem quase invisíveis para a 

sociedade brasileira. Nas últimas décadas, foi crescente o número de estudos que 

mostram que as origens dos acidentes está na própria história do sistema, no 

desenho e escolhas de tecnologias, definições políticas, práticas organizacionais 

defasadas e habituais. Galdino et al. (2012) complementam dizendo que os 

acidentes de trabalho constituem-se em importante problema de saúde pública. Para 

os autores, no Brasil, agravos relacionados ao trabalho representam 

aproximadamente 25% das lesões por causas externas atendidas em serviços de 

emergência, e mais de 70% dos benefícios acidentários da Previdência Social. 

Embora os sistemas de informação em saúde no país sejam avançados, dados 

sobre acidentes de trabalho continuam a demandar melhores registros, tanto de 

cobertura, como de qualidade dos dados. 

Para melhorar a qualidade e cobertura dos registros, o SUS incorporou ao 

SINAN 11 doenças e agravos relacionados ao trabalho, que compõem a lista de 

prioridades no país. O SINAN é um sistema permanente de coleta, transmissão e 

disseminação de informação sobre doenças e agravos de notificação compulsória, e 
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é uma ferramenta fundamental do sistema de vigilância epidemiológica. Dados são 

coletados e digitados no nível municipal, são encaminhados semanalmente para as 

secretarias estaduais e quinzenalmente os dados são enviados para o nível federal 

do SUS. 

As profissões que exigiam o menor nível de escolaridade representaram a 

maioria nas causas de doenças ou acidentes laborais neste estudo e a profissão que 

mais comprometeu a saúde de seus Colaboradores, foi a atividade de limpeza, 

atividades de faxina, serviços gerais ou garis; seguida das atividades de operador, 

atividades administrativas, como por exemplo no uso de computadores, pessoas que 

trabalhavam em linhas de produção e motoristas de ônibus ou caminhão. Segundo 

Jackson Filho e Maeno (2015), assistimos, no mundo do trabalho, ao surgimento de 

várias formas de desrespeito aos limites humanos, que estão causando um aumento 

epidêmico de doenças musculoesqueléticas e de saúde mental, que possuem como 

principal causa a intensificação do trabalho, dando o tom da exploração do 

capitalismo atual, não obedecendo, nem de longe, à Análise Ergonômica do 

Trabalho (AET), fazendo com que os homens se adaptem ao trabalho e não o 

trabalho aos homens, como deveria ser. 

A presente pesquisa demonstra que, quanto menor a exigência de estudo e 

cultura em determinadas profissões, maior é o risco ocupacional, pois a maior 

exigência para obter esse tipo de emprego, não é o nível cultura e sim a experiência 

na área, quanto maior a experiência em atividades braçais, maior é chance de 

empregabilidade na área. Os achados de Takahashi et al. (2012),  confirmaram os 

aspectos objetivos da carga de trabalho e dos fatores de risco, demonstrando que 

pouca ou nenhuma escolaridade oferece trabalho predominantemente manual com 

excessiva exigência de esforço físico, com carga estática e movimentos repetitivos, 

trabalhos em condições improvisadas e perigosas, exposição a ruídos, poeira e 

situações que afetam a saúde e a segurança dos trabalhadores.  

Chegou-se ao total de 34,2% dos trabalhadores que procuraram os serviços 

dos CERESTs encaminhados por advogados, vizinhos, por colegas que já haviam 

sido atendidos pelo CEREST ou buscaram informações via internet. Outros 21% 

foram encaminhados pelos seus respectivos sindicatos e o SUS (seja nível primário, 

secundário ou terciário) foi responsável por 18,4% dos encaminhamentos. 

Ressaltando que embora o item “amigos” não esteja incluído no item “outros” da 

ficha do CEREST, se assim estivesse, 50% dos encaminhamentos teriam ocorrido 
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através do item “outros”, pois indica que o usuário procurou de forma independente 

os serviços dos CERESTs sem encaminhamentos ou orientações de órgãos 

competentes. Apesar de apenas 18,4% dos encaminhamentos tenham ocorrido 

através da Rede SUS, 86,7% dos trabalhadores enfermos atendidos pelos 

CERESTs foram atendidos previamente por alguma unidade do SUS, seja em 

consultas, realização de exames, recebimento de atestados, procedimentos médicos 

ou fisioterapêuticos hospitalares e apenas 16,3% dos trabalhadores enfermos foram 

unicamente atendidos pelo setor privado de saúde.  

Esses dados confirmam o que Oliveira (2001) encontrou em sua pesquisa no 

estado do Espírito Santo, ao revelar que os pacientes que buscaram os serviços do 

CEREST chegaram por indicação de colegas ou parentes próximos, demonstrando 

a fraca ligação da rede SUS com o CEREST, uma vez que este deveria ser o 

principal elo entre os usuários doentes e o Centro de Referência. 

Em estudo descritivo-exploratório de construção coletiva sobre o perfil de 

competência dos ACS para o desenvolvimento de ações de ST, foram observadas 

causas relevantes para a compreensão dessa fraca ligação do SUS com o CEREST, 

pois foi visto que o agente de saúde não possui preparação específica para lidar 

com as questões da relação trabalho-saúde-doença, o que o faz recorrer ao senso 

comum ou, até mesmo, com familiares, para orientar o encaminhamento, havendo a 

necessidade de investimentos na educação permanente e da revisão dos processos 

de trabalho das equipes de saúde sobre o trabalho dos ACS. 

Silva (2001) também explica que ocorre falta de instrumentos, pouco 

conhecimento por parte do agente, o que dificulta ainda mais o processo de 

trabalho. Na rotina de trabalho dos ACS, o preenchimento do item “ocupação” na 

ficha de cadastramento familiar, denominada ‘ficha A’, permite a caracterização do 

perfil ocupacional da população adscrita. Uma observação dos ACS se refere à não 

incorporação das informações sobre as atividades produtivas desenvolvidas nos 

espaços domiciliares ou peridomiciliares no planejamento de ações de saúde. Uma 

explicação para o fato achado é a ênfase no desenvolvimento de programas básicos 

como o controle de hipertensão, diabetes, tuberculose, entre outros, 

desconsiderando o papel do trabalho na determinação do processo saúde-doença. A 

dificuldade do ACS em reconhecer o trabalhador do setor informal ocorre 

primeiramente pelo próprio Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), que 

orienta os profissionais a registrarem, no espaço “atendimento específico para 
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acidente de trabalho”, da ficha D, somente os atendimentos em que o laudo da CAT 

estiver preenchido (Brasil, 1998). Essa orientação contraria o princípio de 

universalidade, pois exclui, como acidente de trabalho, as ocorrências com os 

trabalhadores que não possuem o SAT da Previdência Social. 

Assim, os ACS e os profissionais do SUS necessitam ser orientados no 

sentido de incorporarem o desempenho adequado de suas atividades, superando 

barreiras culturais históricas que associam o trabalhador ao vínculo formal. A 

identificação das diferentes situações de risco à saúde, relacionadas ao trabalho, 

ainda permite ao agente e aos demais profissionais da saúde da Rede SUS levar 

essa informação para ser incorporada no planejamento das ações de saúde, 

contribuindo para a orientação de medidas de prevenção e proteção de acidentes ou 

doenças relacionadas ao trabalho, além de encaminhar o usuário trabalhador da 

unidade básica de saúde responsável pelo seu acompanhamento ao CEREST e por 

esse motivo se faz tão importante o desenvolvimento das ações educativas. 

 O PSF contribuiu com 5,6% dos encaminhamentos ao CEREST e embora 

ainda seja um número tímido, em 2011 não havia encaminhamento algum do PSF 

para os CERESTs. Esses dados de encaminhamentos são atribuídos, após o início 

do ano de 2012, quando começa a haver uma ligeira crescente em 

encaminhamentos pelo PSF, atingindo um nível mais significativo entre os anos de 

2013 e 2014. Isso se deve ao fato de que o CEREST 2, por iniciativa própria, decidiu 

implementar o PST nos PSFs próximos a sua área de atuação, como forma de 

divulgar o seu trabalho e promover ações educativas na área de saúde do 

trabalhador dentro os PSFs. 

Os PSFs que receberam essa nova atuação foram os PSF 3.3 (Clínica da 

Família Souza Marques), PSF 5.2 (Posto de Saúde Dr. Oswaldo Vilella) e PSF 5.3 

(Centro Municipal de Saúde Lincoln Freitas Filho). Dessa forma, o paciente, ao 

queixa-se de qualquer dor ou incômodo em que haja a suspeita médica durante a 

consulta de que a sintomatologia apresentada possa ser de origem ocupacional, o 

médico o encaminha ao PST que, ao avaliá-lo e confirmar a suspeita, o encaminha 

ao CEREST, além de desempenhar um papel educativo dentro dos PSFs, trazendo 

o olhar das equipes médicas para os trabalhadores que sofrem por agravos laborais 

e recrutando esses pacientes para o CEREST. Com essa atitude, o CEREST 

demonstrou o que Costa et al. (2013) já defendia, ao expor que várias são as 

iniciativas da sociedade brasileira no intuito de consolidar avanços nas políticas 
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públicas de atenção integral em ST,  incluindo ações na  assistência, promoção, 

vigilância e prevenção dos agravos relacionados ao trabalho e só com muito 

trabalho e determinação, os objetivos começam a ser solidificados e atingidos, 

beneficiando os cidadãos trabalhadores. 

Em todos os atendimentos estudados nas fichas dos pacientes dos 

CERESTs, houve pelo menos uma modalidade de conduta realizada pelos 

CERESTs da cidade do Rio de Janeiro, com predominância de várias condutas para 

cada indivíduo, a fim de fornecer tratamento adequado, realizar as notificações 

cabíveis, assegurar seus direitos trabalhistas e orientar corretamente os 

trabalhadores. Conforme evidenciado no estudo, a emissão de CAT representa 

54,1% da conduta adotada pelos CERESTs da cidade do Rio de Janeiro, seguida 

por 47,4% da emissão ao SINAN e 39,8% representando a orientação trabalhista 

aos usuários. 

No entanto, são diversas as opções de auxílio aos trabalhadores que o 

CEREST pode proporcionar e, ao ser verificado que nenhuma pessoa elegível ao 

CEREST ficou sem a conduta específica para solucionar o seu problema, é visto a 

importância de se ter o encaminhamento e o acesso ao Centro de Referência. 

Dessa forma se mantém efetiva a Portaria nº 2.728/GM de 11 de novembro de 2009 

que atribui aos CERESTs as ações de apoiar investigações de maior complexidade, 

assessorar a realização de convênios de cooperação técnica, subsidiar a formulação 

de políticas públicas, fortalecer a articulação entre a atenção básica, de média e alta 

complexidade para identificar e atender acidentes e agravos relacionados ao 

trabalho, em especial, mas não exclusivamente, aqueles contidos na Lista de 

Doenças Relacionadas ao Trabalho ou de notificação compulsória, cabendo ao 

CEREST e às Equipes Técnicas, art. 14 no âmbito da RENAST e, portanto, são 

ações desenvolvidas pelos CERESTs da Cidade do Rio de Janeiro; Desempenhar 

as funções de suporte técnico, de educação permanente, de coordenação de 

projetos de promoção, vigilância e assistência à saúde dos trabalhadores; dar apoio 

matricial para o desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador em todos os 

níveis de atenção a saúde; atuar como centro articulador e organizador das ações 

intra e intersetoriais de saúde do trabalhador; prestando atendimento secundário de 

média e alta complexidade aos trabalhadores acidentados ou com suspeita de 

doenças relacionadas ao trabalho com a finalidade de estabelecer a relação do 

processo saúde-doença-trabalho; promover os atendimentos individuais e coletivos 
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a trabalhadores vítimas de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho com a 

finalidade de prestar assistência e reabilitação; realizar as visitas técnicas aos locais 

de trabalho com o objetivo de avaliar, eliminar, reduzir ou controlar situações de 

riscos à saúde tornando os ambientes de trabalho mais saudáveis e seguros e 

Implementar o fluxo de referência e contrarreferência com encaminhamentos para 

níveis de complexidade diferenciada (BRASIL, 2009). 

Atingindo esses objetivos, vale frisar que a RENAST, por intermédio do 

CEREST, implantou as ações intersetoriais na área de saúde do trabalhador, 

atuando com a rede básica, e vigilâncias epidemiológica, ambiental e sanitária 

coordenando suas ações com o INSS, MP, DRT e outros. Por esse motivo, todos 

esses itens fazem parte de condutas a serem adotadas nas fichas dos CERESTs da 

cidade do Rio de Janeiro, e ainda registrando todos os acidentes e adoecimentos 

relacionados ao trabalho, como preconiza a RENAST, no intuito de identificar os 

riscos laborais e organizar as práticas de intervenção, pois há uma dificuldade muito 

grande em coletar dados fidedignos e agir de maneira mais satisfatória possível 

frente às necessidades dos trabalhadores. 
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7 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa apontou uma série de fatores importantes sobre o perfil 

social, clínico e demográfico dos usuários dos CEREST na cidade do Rio de Janeiro. 

Diversos dados dos anos de 2011 a 2014 foram coletados e, dentre tantos pontos 

importantes, viu-se que as pessoas procuram os serviços dos CERESTs em idade 

avançada, embora muitas vezes já possuam diagnóstico de doenças laborais há 

anos, apontando a necessidade de se intervir nas questões de educação, prevenção 

e promoção de saúde ocupacional em adultos jovens que possuem pouca 

escolaridade e baixo nível cultural. 

Homens e mulheres precisam igualmente de especial atenção ocupacional, 

visto que, atualmente, embora as formas de trabalho variem na maioria das vezes, 

os dois gêneros estão susceptíveis às lesões e acidentes laborais. Não se pode 

mais acreditar no fato de que apenas homens sejam vítimas das más condições de 

trabalho, seja pelos ambientes insalubres a qual ficam expostos, pelo trabalho 

braçal, carregamento de peso e repetitividade, quando está claro que os CERESTs 

da cidade do Rio de Janeiro atendem equilibradamente aos dois gêneros. 

A presença expressiva de mulheres aponta para uma possíveis mudanças 

socioeconômicas e culturais, e a alterações no modo de trabalhar, por serem 

selecionadas para a execução de tarefas que, embora nem sempre demandem 

esforço relacionado à sobrecarga de peso, demandam manualidade detalhada e 

repetição, gerando sobrecarga e lesões similares as dos homens, além de 

realizarem, na maioria das vezes, dupla jornada entre o trabalho e as atividades 

domésticas.  

Fica evidente que a maioria de trabalhadores atendidos pelos CERESTs do 

Rio de Janeiro é composta por trabalhadores assalariados em trabalho formal, 

deixando à margem os trabalhos informais. Essa questão evidencia o surgimento de 

um espaço de ação para a Atenção Básica desenvolver processos de prevenção e 

orientação de condutas para essa população. 

As necessidades dos CERESTs se estendem à divulgação dos seus 

trabalhos e propostas, bem como a informação sobre as doenças que afligem a 

classe trabalhadora, uma vez que o tratamento oferecido tem se mostrado pouco 
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eficiente quanto à demanda, quanto à expectativa de cura, e principalmente para os 

casos de LER/DORT. No entanto, também é importante abordar que as instituições 

deveriam priorizar a criação e ampliação de bancos de dados informatizados para 

facilitar as abordagens e pesquisas no uso de seus bancos. 

Para que o CEREST atue proporcionando os benefícios em saúde, cuidado e 

fortalecimento dos direitos trabalhistas, o SUS, mais precisamente, a Atenção 

Básica, deve inserir as questões ligadas à saúde do trabalhador, bem como ao 

usuário, como parte importante na Atenção Básica, acolhendo os trabalhadores, 

investigando o processo saúde-doença, avaliando situações de risco laboral e, 

principalmente, encaminhando o trabalhador doente ou com suspeita de doença ou 

agravo por motivo laboral, ao CEREST.  

As responsabilidades sobre a saúde do trabalhador não devem ocorrer 

sobrecarregando a equipe já atuante da Atenção Básica. Deve-se incorporar 

equipes capacitadas que garantam a referência e a contrarreferência no sistema de 

saúde, proporcionando, assim, o atendimento especializado na relação trabalho-

saúde-doença, pois, observa-se que, dentre tantos aspectos relevantes sobre o 

perfil social, clínico e demográfico de usuários dos CEREST da cidade do Rio de 

Janeiro, há também o aumento do número de acometidos por problemas laborais 

que, embora busquem a Rede SUS no primeiro momento, não recebem orientações 

ou o encaminhamento das equipes do SUS aos CERESTs, seja pela falta de 

conhecimento ou por que o SUS ainda não incorporou de fato as questões ligadas à 

ST como uma das prioridades da saúde. Com isso, os trabalhadores enfermos 

buscam atendimento baseado em indicações de amigos, vizinhos ou quando tem a 

sorte de receberem orientações de advogados, chegando muitas vezes em estágios 

avançados da doença e em situações de incapacidades funcionais permanentes, o 

que dificulta a reabilitação, atrasa os tratamentos. Além disso, ainda passam por um 

longo período da vida sem conhecimentos sobre seus direitos trabalhistas e sem 

expectativas de melhores condições de trabalho. 

Portanto, a pesquisa abre espaço para a reflexão sobre o enfrentamento de 

tantos desafios a superar quanto à saúde do trabalhador e entender a importância 

do vínculo entre a Rede SUS e a Rede de Saúde do Trabalhador. Os desafios no 

campo da saúde do trabalhador são muitos e complexos, necessitando de 

mudanças no cenário macro e micro do “mundo do trabalho” e no perfil dos 
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trabalhadores, em escala global, na qual o Brasil se destaca entre os países 

emergentes. 

Novos e velhos padrões de produção e consumo se relacionam com o 

ambiente e saúde se expressando no viver, adoecer e morrer dos trabalhadores e 

da população em geral. Percebe-se que o SUS ainda não incorporou de forma 

efetiva em suas concepções, em seus paradigmas e em suas ações, o lugar que o 

“trabalho” ocupa na vida dos indivíduos e as dificuldades enfrentadas pelos serviços 

de saúde para cuidar dos trabalhadores, considerando sua inserção no processo 

produtivo. A invisibilidade dos danos decorrentes das políticas de ocultamento dos 

empregadores e do despreparo dos profissionais de saúde para lidar com essas 

questões aponta para a necessidade de se introduzir nas prioridades já definidas 

para a APS, além da hipertensão, diabetes, atendimento de gestantes e crianças, 

prevenção do câncer de colo uterino, entre outras ações, a importância de se inserir 

também as questões ligadas ao trabalho, às relações de produção na linha do 

cuidado e às ações de vigilância no enfoque do território. 

Vale ressaltar que, muitas vezes, a articulação com a APS mediada pela 

qualificação das equipes tem servido apenas para ampliar a demanda do CEREST, 

sem efetivamente incorporar a APS como porta de entrada do sistema. Todas essas 

reflexões necessitam ser valorizadas e discutidas na agenda dos técnicos, gestores 

e do controle social do SUS, propondo o desenvolvimento de ações de saúde do 

trabalhador e de uma proposta de saúde que se faça de fato universal e que 

promova ações positivas a ponto de melhorar o perfil social, clínico e demográfico do 

trabalhador brasileiro.  
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APÊNDICE A: ROTEIRO DE FICHA DE COLETA DE DADOS PARA SER 

APLICADO NOS CERESTs 

Ficha de coleta de dados do CEREST 
 

Data: _____________   Ano da Ficha: ___________________ 

 

Identificação do CEREST: ____________________________________________________ 

 
1- Gênero do paciente: Feminino (  )   Masculino (  ) 
 
2- Idade: ___________ 

 

3- Escolaridade:  
(    ) Não sabe ler/escrever    (    ) Alfabetizado             (    ) 1º grau incompleto 
(    ) 1º grau completo            (    ) 2º grau incompleto   (    ) 2º grau completo 
(    ) Superior incompleto       (    ) superior completo    (    ) Superior completo 
 
4- Situação de Trabalho: (   ) Formal    (    ) Informal 
 
5- Benefício Previdenciário: 
(   ) Não recebe                           (    ) Auxílio Doença Previdenciário 
(   ) Auxílio Doença Acidentário   (   ) Auxilio Acidente   
(    ) Aposentadoria acidentária   (    ) Aposentadoria previdenciária 
(    ) Aposentadoria por tempo de serviço, por idade ou especial 
(    ) Não se aplica                       (    ) Não sabe informar 
 

6- Emissão da CAT: (    ) sim   (    ) não  (    ) não se aplica 
 
7- Profissão: ______________________________ 

 

8- Local de Trabalho: _______________________ 
 

9- Lesão(ões) diagnosticada(s): ____________________________________________ 
 
10- Cirurgias? Sim (  )   Não (  )   
 
11- Qual: ______________________________________________________________ 
 
12- Houve encaminhamento da ATENÇÃO BÁSICA ao CEREST? Sim (  )   Não (  ) 
 
Se resposta negativa da pergunta nº 12: 
13- Houve encaminhamento de alguma unidade do SUS ao CEREST? Sim (  )   Não (  ) 
 
14- Passou por alguma unidade do SUS? Sim (  )   Não (  ) 
 
15- Como chegou até o CEREST? 
(   ) INSS    (   ) Serviço médico particular        (   ) Sindicato 
(   ) SUS unidade ______________________ (   ) Empresa    
(    ) sem encaminhamento (amigos) (   ) Outros _______________________________ 
 
16-  Conduta do CEREST: _______________________________ 
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APÊNDICE B: FORMULÁRIO GERADO PELO EPI INFO 7 
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APÊNDICE C – MÁSCARA DO QUESTIONÁRIO USADO PELO EPIINFO 3.5.2 
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APÊNDICE D: TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE BANCO DE 

DADOS (TCUD) 

TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS (TCUD) 

Eu ______________________________, RG _______________ CPF 
________________, estudante do Curso Mestrado em Saúde da Família, da 
Universidade Estácio de Sá, Centro V – Arcos da Lapa, localizada na Rua 
Riachuelo, nº 27, Edifício Joelma, Bairro Centro, CEP: 20230-010, Cidade do Rio de 
Janeiro - RJ abaixo assinado, pesquisadora envolvida no projeto de título “O perfil 
socioclínico-demográfico de usuários dos Centros de Referência de Saúde do 
Trabalhador (CEREST) da cidade do Rio de Janeiro”, me comprometo a manter a 
confidencialidade sobre os dados coletados nos arquivos do CERESTS da cidade do 
Rio de Janeiro, bem como a privacidade de seus conteúdos, como preconizam os 
Documentos Internacionais e a Res. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Informo que os dados a serem coletados dizem respeito ao perfil socioclínico-
demográfico de usuários enfermos por doenças laborais dos CERESTs que foram 
captados entre o ano de 2011 ao ano de 2014. 

Rio de Janeiro, ______de ________________ de 2015. 

 

         ________________________________________   

                           Responsável pelo Banco de Dados/Prontuários    

Envolvida na manipulação e coleta dos dados 

Nome completo CPF Assinatura 
Liliane Peixoto Cavalcante 
Barbosa 

712.389.302-63 Liliane Peixoto Cavalcante 
Barbosa 
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APÊNDICE E: TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE BANCO DE 
DADOS (TCUD) ASSINADO PELO CEREST 1 
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APÊNDICE F: TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE BANCO DE 
DADOS (TCUD) ASSINADO PELO CEREST 2 

 

 


