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• Estruturação da Rede de CEREST:
   04 CEREST(Estado, Natal, Mossoró e Caicó)

• inclusão das ações de saúde do trabalhador na Atenção Básica
 Definição de protocolos
 Estabelecimento de linhas de cuidado:

• Implementação das ações de promoção e vigilância em saúde do 
trabalhador;

• Instituição da Rede de Serviços Sentinela em Saúde do Trabalhador:
 57 Unidades

• Caracterização de Municípios Sentinela em Saúde do Trabalhador. 



Cabe aos CEREST, no âmbito da RENAST:(Art. 14, Port.1.823/12) 

I - desempenhar as funções de suporte técnico, de educação permanente, de 
coordenação de projetos de promoção, vigilância e assistência à saúde dos 
trabalhadores, no âmbito da sua área de abrangência;

II - dar apoio matricial para o desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador 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;

III - atuar como centro articulador e organizador das ações intra e intersetoriais de saúde 
do trabalhador, 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. 



 03 Capacitações em Agrotóxicos para Profissionais do SUS/RN
 Em 2009 para 180 participantes;(Estado)
 Em 2013 para 200 participantes;(Estado)
 Em 2014 para   80 participantes (3ª Região de Saúde/João Câmara)

Articulação com o LACEN visando a coleta e realização de exames

Parceria na reestruturação do CEATOX

Participação como membro do Fórum Estadual de Combate aos Efeitos dos 
Agrotóxicos na Saúde do Trabalhador, no Meio Ambiente e na Sociedade;



Instituição da notificação das intoxicações por agrotóxicos através do SINAN
 

•Portaria MS/GM nº 777 de 28 de Abril de 2004), definiu as intoxicações 
exógenas (incluindo agrotóxicos) como sendo um agravo à saúde do 
trabalhador de notificação compulsória, em rede de serviços sentinela específica 
(ligados à Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - 
RENAST)25.
• 
•Port. 2437/2010 

•Port. 104/2011)

•Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014. Intoxicação Exógena (incluindo 
agrotóxicos)

Vigilância das Intoxicações Exógenas por Agrotóxicos
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 Considerações

Apesar da implementação da RENAST no SUS/RN, as ações de controle das Intoxicações 
Exógenas por Agrotóxicos ainda são pontuais e desarticuladas.

A definição de protocolos e estabelecimento de linhas de cuidado para melhor inclusão das 
ações de saúde do trabalhador na atenção básica ainda não é prioridade.

O acompanhamento dos casos de Intoxicações por Agrotóxicos registrados no SINAN, de forma 
que os dados sejam analisados e investigados para a implementação de ações que previnam a 
ocorrência de novos casos é uma prática inexistente nos serviços de Saúde do Trabalhador no 
SUS.

Os registros de Intoxicações por Agrotóxicos no SINAN, além de expressarem um quadro de 
subnotificação, demonstram a precariedade  não só nos aspectos quantitativos, mas também na 
qualidade da informação.

As Secretarias de Saúde não incluem nos seus Planos de Saúde e Programações Anuais de 
Saúde ações de combate e controle das Intoxicações por Agrotóxicos 

Os CERESTs, de modo geral, se encontram fragilizados e vivem um momento de retrocesso 
quanto a autonomia financeira dos recursos repassados pela RENAST, bem como na inclusão da 
sua PAST na PAS dos Municípios gestores. 

O Controle Social em Saúde do Trabalhador tem demonstrado um certo distanciamento no 
acompanhamento e planejamento das ações de ST/SUS, o que tem enfraquecido a discussão 
sobre a implementação da vigilância em Saúde do trabalhador nas gestões estaduais e 
municipais.  



Incluir as ações e serviços de Saúde do Trabalhador (incluindo agrotóxicos) nos 
instrumentos de  Planejamento das gestões locais, como Planos de Saúde, 
Programações Anuais de Saúde e Relatórios Anuais de Gestão.

Qualificar os registros dos Agravos Relacionados ao Trabalho, incluindo as 
intoxicações Exógenas por Agrotóxicos, no SINAN, com o fim de superar a 
subnotificação dos casos e o subregistro dos campos da ficha.

Implantar a Vigilância em Saúde do Trabalhador, incluindo as intoxicações Exógenas 
por Agrotóxicos, de forma que seja realizada de fato a fiscalização, a inspeção e 
intervenção nos ambientes de trabalho nocivos para a saúde dos trabalhadores. 

Desafios



CONTATO:

CEREST ESTADUAL

OBRIGAD@

CEREST/RN
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730 13º andar – Centro                 

 Natal/RN. CEP. 59025-600
Telefones: (84) 3232-2709/2886   Fax: ( 84) 3232-2887

E-mail: cerestrn@rn.gov.br
 http://www.saude.rn.gov.br/cerest/ 
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