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Souza MT. A saúde do trabalhador do SUS

ensaios em saúde coletiva

A Saúde do Trabalhador é a área da Saúde Pública cujo objeto 
de estudo e intervenção são as relações entre o trabalho e a 

saúde. Seus objetivos são a promoção e proteção da saúde do 
trabalhador, por meio do desenvolvimento de ações de vigilân-
cia dos riscos presentes nos ambientes e condições de traba-
lho; e a organização e prestação da assistência aos trabalhado-
res, envolvendo procedimentos de diagnóstico, de tratamento 
e de reabilitação de forma integrada no SUS1.

Suas ações são baseadas nos pressupostos de que a saú-
de é determinada pelos condicionantes sociais, econômicos, 
tecnológicos e organizacionais, e que os trabalhadores são, 
individual e coletivamente, nas instituições, partícipes das 
ações de saúde.

A RENAST - Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Trabalhador, composta por 178 Centros de Referência em Saú-
de do Trabalhador (estaduais, regionais e municipais) é o mo-
delo de atenção instituído no país desde 20022.

Composto por uma equipe multiprofi ssional, o CEREST deve 
capacitar a rede de serviços de saúde, apoiar as investigações 
de maior complexidade, subsidiar a formulação de políticas 
públicas a apoiar a estruturação da média e alta complexidade 
para atender aos casos de acidentes de trabalho e outros agra-
vos relacionados. 

A falta de informação sobre a ocorrência de acidentes e doenças 
relacionados ao trabalho é um dos maiores desafi os, que vem sen-
do enfrentado por meio de capacitações junto à rede SUS sobre, 
entre outros temas, o Acidente de Trabalho; o que é, quais suas 
consequências para o trabalhador e a importância da notifi cação.

Curiosamente, quando nos aproximamos da rede pública 
para fornecer informações sobre o adoecimento no trabalho, 
não só ocorre uma identifi cação direta dos profi ssionais de 
saúde com esse tipo de adoecimento (o que seria esperado e 
desejado), como também são descortinadas situações de vín-
culo empregatício irregular no SUS. Além disso, os profi ssio-
nais relatam que funcionários parecem ter menos direitos do 
que os demais cidadãos, e questionam sobre quem deve cuidar 
da saúde dos trabalhadores do SUS.

As empresas públicas ou privadas, que mantêm vínculo em-

A saúde do trabalhador do SUS
Este ensaio aborda a RENAST, enquanto agência que realiza ações destinadas à preservação dos cidadãos em situação de trabalho. 
O trabalhador do SUS não está inserido nessa demanda, pois deve ter serviços específicos.
Descritores: Saúde do trabalhador, Trabalhador de saúde, RENAST.

This assay covers RENAST as an agency that performs actions for the preservation of citizens in working situation. The worker of 
SUS is not inserted in this demand, because he must have specific services. 
Descriptors: Health of workers, Health Worker, RENAST.

Este ensayo apunta la RENAST como agencia que realiza acciones para la preservación de los ciudadanos en situación de trabajo. El 
trabajador del SUS no se inserta en esta demanda, porque debe tener servicios específicos. 
Descriptores: Salud del trabajador, Trabajador de la salud, RENAST.

1. Maeno M, Carmo JC. Saúde do trabalhador no SUS. Aprender com 
o passado, trabalhar o presente, construir o futuro. São Paulo: Huci-
tec; 2005. 
2. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria Nº 1679/GM, de 19 de setembro de 
2002. Dispõe sobre a estruturação da Rede Nacional de Atenção Integral 
à Saúde do Trabalhador – RENAST. Brasília: Ministério da Saúde; 2002. 

Referências

Márcia Tiveron de Souza
Fonoaudióloga. Especialista em Saúde do Trabalhador. Especialista 
em Ecologia Humana. Mestre em Distúrbios da Comunicação. 
Doutora em Saúde Pública.

pregatício com os funcionários regido pela CLT – Consolidações 
das Leis Trabalhistas, devem instituir o SESMT – Serviço de En-
genharia, Segurança e Medicina do Trabalho, que avalia as con-
dições de trabalho, identifi cando e reduzindo potenciais riscos à 
saúde, além de realizar exames admissionais e periódicos, como 
forma de prevenção desses riscos e manutenção da saúde.

Outros tipos de vínculo empregatício implicam em outros 
tipos de serviços, mas a responsabilidade do empregador pela 
manutenção de condições de trabalho sem riscos à saúde é a 
mesma sempre.

O CEREST é um serviço destinado à população em geral, 
e não deve ser confundido com um serviço destinado ao fun-
cionário público. Entretanto, em determinadas situações pode 
e deve colaborar para a promoção da saúde e a prevenção 
de acidentes e doenças relacionadas ao serviço público, seja 
pela orientação direta ao trabalhador, seja com projetos dire-
cionados a riscos ou populações específi cas (risco biológico de 
enfermeiros, por exemplo).

O trabalhador é o mesmo, seja no setor público ou no priva-
do. Seus direitos são assegurados pela Constituição Federal e 
entre eles está a manutenção da saúde. Não é aceitável, em ne-
nhuma situação, que, para trabalhar sejamos expostos a riscos 
que nos levem à acidentes ou doenças. O trabalho pode e deve 
ser saudável.                                                                                          
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