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Apresentação      

   

Este relatório tem o objetivo de apresentar as etapas de construção e 

desenvolvimento do IV Encontro de Formação em Saúde do Trabalhador, 

realizado pela equipe de Ensino do Centro de Estudos em Saúde do 

Trabalhador e Ecologia Humana/Cesteh/Ensp/Fiocruz. 

 O Encontro de Formação em Saúde do Trabalhador de 2018, ocorreu 

nos dias 22 e 23 de maio, com a temática “Saúde do Trabalhador e Controle 

Social”, tendo como objetivos: aprofundar o conhecimento e a discussão sobre 

formação em Saúde do Trabalhador; dar continuidade às discussões do III 

Encontro sobre Formação em Saúde do Trabalhador; apresentar e discutir a 

formação em Saúde do Trabalhador por meio de programas de formação; e 

criar um espaço para divulgação e discussão de experiências em Saúde do 

Trabalhador e Controle Social publicadas no volume II do Caderno de Relatos 

de Experiências em Saúde do Trabalhador. 

Esse evento vem propiciando a criação de um Caderno de Relatos de 

Experiências voltados para a temática da formação em ST. Já estamos no 

segundo volume dessa publicação, que tem se tornando uma ferramenta 

importante na divulgação dos trabalhos realizados pelos profissionais da rede 

Renast, alcançando várias regiões do país. 

E especialmente nesse ano, o Encontro oportunizou reunir os membros 

do Grupo de Formação Nacional em ST para um debate/discussão/reflexão 

sobre a formação em saúde do trabalhador no Brasil. 

Destacamos também, a parceria/apoio da CGST/MS na viabilização de 

passagens para o evento.  

A proposta é que o Encontro de Formação em ST seja realizado a cada 

2 anos, que integre a agenda da comunidade da saúde do trabalhador, e que 

tenha o apoio e participação de todos os atores e autores da prática de nosso 

país. 



Esperamos, assim, contribuir e promover uma reflexão/discussão sobre 

os pontos abordados durante o Encontro, bem como promover ações de 

formação em ST voltadas para a realidade local desses trabalhadores.  

 

1. Atividades que antecederam ao Encontro de Formação 

 

1.1. Caderno de Relatos de Experiência 

O Caderno de Relatos de Experiência tem como objetivo publicizar as 

iniciativas ou ações de Saúde do Trabalhador que vem sendo realizadas pelos 

profissionais da Renast, e tem se tornado uma ferramenta importante para a 

divulgação das ações implementadas por eles e demais trabalhadores da 

Saúde do Trabalhador. 

Nesse ano, a temática do Caderno foi sobre “saúde do trabalhador e 

controle social”, sua produção envolveu vários profissionais especializados do 

Cesteh e da CCI/Ensp (avaliadores, revisores, diagramador, etc). Todo custo 

dessa publicação foi arcado pelo Cesteh/Ensp/Fiocruz. 

Para o envio dos relatos de experiência, elaborou-se um edital (anexo 1) 

contendo todas as instruções e prazos. O documento foi divulgado em todos os 

canais de comunicação da comunidade da ST (renast on line, cerests, face 

book, Ensp, MS, etc.) 

Foram recebidos no total 63 relatos, de vários setores da saúde do 

trabalhador, sendo aprovados para a publicação 24 trabalhos, onde os autores 

tiveram a oportunidade de fazerem uma breve apresentação oral no Encontro 

de Formação (anexo 2). 

A impressão das 250 unidades desse Caderno foi custeada pelo 

Cesteh/Ensp, e sua distribuição foi organizada da seguinte maneira:  

a) Um exemplar por trabalho apresentado no Encontro; 

b) Um exemplar para cada Cerest do país; 



c) Um exemplar para cada profissional envolvido com a produção do 

Caderno (avaliadores de relatos, revisores técnicos e organizadores); 

d) E alguns exemplares para CGST/MS, direção e biblioteca Ensp e 

coordenadores de mesas do Encontro de Formação. 

O Caderno de Relatos foi entregue no dia do evento, para aqueles que 

não puderam participar o material foi enviado via correios.  

Após o Encontro, o Caderno de Relatos de Experiência – volume II foi 

disponibilizado em versão pdf na Renast on line. 

 

1.2.  Grupo de Formação Nacional em ST 

O grupo é formado por pessoas que atuam na formação em saúde do 

trabalhador e/ou saúde ambiental em diferentes instituições do país, sua 

constituição foi se dando ao longo do tempo, a partir do ano de 2000 nas 

diversas reuniões / oficinas que foram ocorrendo até a atualidade. É um grupo 

em formação ainda, onde as pessoas podem e devem se agregar, a fim de 

contribuir para o repensar da formação no campo.  

Com o objetivo de retomar as discussões desse grupo, composto 

atualmente por 40 pesquisadores (anexo 3), o Cesteh promoveu uma reunião, 

via web conferência, no dia 04/12/17. Nessa reunião, apresentou-se uma 

proposta dos objetivos desse grupo, periodicidade das reuniões, etc. 

A segunda reunião, ocorreu no dia 21/06/18 no Cesteh com a 

participação de 23 membros do grupo, conforme ata de registro (anexo 4). 

O próximo encontro do grupo ficou agendado para o mês de Julho, no 

dia 25/07/18, no pré Abrascão que estará acontecendo no Rio de Janeiro, 

dentro da Fiocruz. 

 



2. O Encontro de Formação em ST 

 

A proposta do IV Encontro foi de aprofundar o conhecimento e a 

discussão sobre formação em Saúde do Trabalhador; dar continuidade às 

discussões do III Encontro sobre Formação em Saúde do Trabalhador; 

apresentar e discutir a formação em Saúde do Trabalhador por meio de 

programas de formação; e criar um espaço para divulgação e discussão de 

experiências em Saúde do Trabalhador e Controle Social publicadas no volume 

II do Caderno de Relatos de Experiências em Saúde do Trabalhador. 

O evento foi organizado sem ônus de inscrição e divulgado nos canais 

de comunicação da comunidade da ST (renast on line, cerests, face book, 

ensp, MS, etc.), e puderem se inscrever os profissionais da área da ST que 

tiveram interesse em participar, obedecendo ao limite de 90 vagas, devido o 

espaço físico das salas do Cesteh. 

No total foram recebidas 147 inscrições de profissionais da saúde do 

trabalhador e de outros setores/ramos de atividade, e 136 inscrições aceitas 

para participação. Entre os critérios para o “aceite” da inscrição estavam: 

a) Apresentar trabalho oral no Encontro; 

b) Trabalhar na área da saúde do trabalhador; 

c) Ser estudante, obedecendo ao limite máximo de 10 inscrições. 

Efetivamente, registramos a participação de 82 pessoas no evento. 

Seguindo a programação do Encontro (anexo 5), a abertura do evento 

teve a participação do Diretor da ENSP, Hermano Castro, e da coordenadora 

do Cesteh, Katia Reis, que deram as “boas vindas” aos participantes. 

Logo em seguida, tivemos a participação de Marco Perez, Jandira 

Maciel e Gideon Borges na mesa “Desafios contemporâneos para formação em 

Saúde do Trabalhador” onde debateram acerca desse tema, conforme 

apresentações anexo (anexo 6). 



Os relatos de experiências foram apresentados na parte da tarde, em 

sessões coordenadas por pesquisadores do Cesteh, com o apoio de mais um 

integrante da comissão organizadora. 

As atividades dos Grupos de Trabalho, ocorridas na manhã do dia 

seguinte (23/06), foram organizadas da seguinte forma:  

a) Discussão dos grupos orientada pelo documento de referência (anexo 7) 

elaborado pelo Cesteh e validado pelos coordenadores das mesas, com 

o objetivo de nortear as discussões para obtenção de um resultado mais 

homogêneo e efetivo; 

b) Distribuição dos participantes, em cada um dos 5 grupos, de forma 

aleatória; 

c) Coordenação dos grupos realizada por pesquisadores de dentro e fora 

do Cesteh, com o objetivo de mediar a discussão; 

d) Relatoria dos grupos realizada por um pesquisador do Cesteh, mais uma 

pessoa eleita pelo grupo, com o objetivo de registrar a discussão 

Registramos que, três dos cinco grupos de trabalho foram juntados 

devido ao baixo número de participantes nas salas.  

Os registros das discussões dos três grupos foram encaminhados pelos 

relatores e consolidados em único documento (anexo 8) pela comissão 

organizadora do evento. Nele podemos observar que os grupos se ativeram em 

responder as questões/perguntas colocadas no documento de referência, do 

que elaborar uma agenda de trabalho para biênio 2018-2019. 

Na parte da tarde, a mesa intitulada “Perspectivas para Formação em 

Saúde do Trabalhador” tivemos a participação dos pesquisadores Luiz Carlos 

Fadel (DIHS/Ensp), Francisco Salazar (RedEscola) (anexo 9) e Gideon Borges 

(Cesteh/Ensp). 

Encerrando a programação do evento, Katia Reis anunciou os próximos 

encontros e a criação de uma revista de experiências, e Gideon Borges 

apresentou breve histório do Encontro de Formação (anexo 10). 



Com base nas avaliações de alguns participantes e da comissão 

organizadora do evento (anexo 11), podemos concluir que, no geral, o 

Encontro foi muito proveitoso, superando nossas expectativas.  

Agradecemos todo o apoio recebido, em especial à CGST/MS na 

viabilização e custeio de passagens e diárias de alguns participantes do 

Encontro.  

Desejamos que os próximos Encontros possibilitem uma maior 

participação dos profissionais da rede e Cerest tanto na organização como 

também na produção do Caderno de Relatos de Experiências. 
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ANEXO 1 

 

 

Instrutivo para a elaboração de relatos de experiências em Saúde do 

Trabalhador e Controle Social 

 

O Centro de Estudo em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh/Ensp/Fiocruz/MS) 

está organizando o IV Encontro de Formação em Saúde do Trabalhador com a finalidade de 

aprofundar o conhecimento e a discussão sobre formação em Saúde do Trabalhador, 

apresentar e discutir o programa de formação em Saúde do Trabalhador do Cesteh e criar um 

espaço para divulgação e discussão de experiências em Saúde do Trabalhador e Controle 

Social. 

Para divulgar os relatos das experiências selecionadas, o Cesteh lançará nesta oficina o 

segundo volume do Caderno de Relatos de Experiências em Saúde do Trabalhador, com foco 

em Controle Social. 

Este documento, portanto, torna público que estão abertas as inscrições para o envio dos 

relatos de experiências em Saúde do Trabalhador e Controle Social, e disponibiliza o 

regulamento do processo seletivo dos textos que, uma vez aprovados, serão publicado no 

Caderno de Relatos em Saúde do Trabalhador, volume II – Saúde do Trabalhador e Controle 

Social, a ser lançado no IV Encontro sobre Formação em Saúde do Trabalhador. 

I - TEMAS PARA A SUBMISSÃO DAS EXPERIÊNCIAS 

1. Poderão ser submetidos relatos de experiências que apresentem iniciativas ou ações de 

Saúde do Trabalhador e o Controle Social. 

1.1 Para esse instrutivo, considera-se Controle Social as Comissões Intersetoriais de Saúde do 

Trabalhador - Cist, Associações de Trabalhadores, Sindicatos, Cooperativas, Movimentos 

Sociais dentre outras entidades da sociedade civil organizada com interesse na saúde do 

trabalhador. 

II. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DE RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 

2.1. Serão aceitos relatos de experiências ocorridas nos âmbitos dos municípios, estados ou 

distrito federal, além de relatos de propostas em construção ou de ações planejadas, ainda 

não realizadas, desde que contenha uma análise teórico crítica. 

2.2. Poderão enviar textos os atores da prática que pertençam a serviços de saúde como 

Cerest, unidades básicas de saúde, vigilância ou universidades, fóruns de trabalhadores, 

sindicatos ou entidades que desenvolvam experiências relacionadas ao tema descrito no item 

1 desse instrutivo. 



2.3.O envio dos textos poderá ser efetuado a partir do dia 04 de julho de 2017 até às 

23h59min (horário de Brasília) do dia 27 de julho de 2017 no link 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32206 do FormSUS.  

2.4. Para ser considerado elegível, o texto deverá: a) se enquadrar em um dos temas descritos 

no item 1 deste instrutivo; b) provir de atores que pertençam ao SUS ou que tenham alguma 

articulação com suas práticas de Saúde do Trabalhador; c) provir de atores que pertençam a 

uma das instituições citadas no item 2.2; d) ser enviada com todos os dados solicitados no 

formulário do FormSUS; e) seguir as regras contidas nesse instrutivo.  

 

III. DAS ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DA EXPERIÊNCIA 

3.1. Os autores deveram inscrever sua experiência em formulário próprio (Formsus), disponível 

no endereço eletrônico 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32206, observando as 

orientações nele contidas. 

3.2. A inscrição da experiência será realizada tão somente por meio do referido formulário 

eletrônico, não sendo aceitas propostas encaminhadas por fax ou por correio eletrônico.  

3.3. O autor principal do relato de experiência deverá preencher todos os campos do 

formulário eletrônico, atentando para que sua identificação pessoal esteja clara e completa, 

em especial endereço eletrônico e telefones.  

3.4. A apresentação do relato da experiência deverá, preferencialmente, conter:  

1) título;  
2) introdução ou caracterização da experiência;  
3) objetivos;  
4) descrição das técnicas, métodos ou processos de trabalho implementados ou em 
planejamento;  
5) principais resultados alcançados ou esperados;    
6) conclusões e/ou recomendações 
 
3.5. O texto deverá conter no máximo 1.500 e no mínimo 1.000 palavras.  

3.6. A contagem de palavras inclui somente o corpo do texto e as referências bibliográficas. 

3.7. As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de acordo com a ordem em 

que forem sendo citadas no texto. Devem ser identificadas por números arábicos sobrescritos 

(p. ex.: Silva1). As referências citadas somente em tabelas e figuras devem ser numeradas a 

partir do número da última referência citada no texto. As referências citadas deverão ser 

listadas ao final do artigo, em ordem numérica. Não serão aceitas as referências em nota de 

rodapé ou fim de página. 

3.8. O arquivo com o texto do artigo deve estar nos formatos DOC (Microsoft Word) e não 

deve ultrapassar 1MB. 

3.9. O texto deve ser apresentado em espaço 1,5cm, fonte Times New Roman, tamanho 12. 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32206
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=32206


3.10. A adequação dos textos para divulgação é de inteira responsabilidade de seus autores.  

3.11. No anexo do formulário eletrônico, não será permitida a inserção de fotos e vídeos. As 

figuras e tabelas anexadas não deverão ultrapassar o número de cinco, por trabalho, e deverão 

ser em preto e branco/escala de cinza.  

3.12. Ao submeter a proposta/experiência o autor principal estará indicando concordância 

com os termos dessa chamada e atestando a veracidade das informações apresentadas, sob 

pena das devidas medidas administrativas e judiciais cabíveis.  

IV. DA SELEÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS 

4.1 O processo seletivo das experiências será constituído das seguintes etapas:  

a) Análise da observância dos critérios de elegibilidade, em consonância com as condições 

definidas neste regulamento;  

b) Análise da adequação da experiência aos temas definidos neste regulamento.  

4.2 As experiências serão selecionadas por meio de pontuação - na escala de zero a cinco - 

para cada um dos critérios apresentados a seguir, totalizando a pontuação máxima de 35 

pontos:   

a) Relevância para as ações de articuladas entre as instâncias e o controle social;  

b) Caráter inovador;  

c) Capacidade de institucionalizar-se;  

d) Abrangência (territorial, política etc.); 

d) Continuidade;  

e) Reprodutibilidade em contextos similares;  

f) Clareza e objetividade na apresentação escrita;  

g) Alinhamento aos princípios e diretrizes do SUS e da Saúde do Trabalhador;  

h) Relevância para resultado que contribua para o aprimoramento das ações em Saúde do 

Trabalhador. 

 

VI. ORIENTAÇÕES FINAIS 

6.1. É de inteira responsabilidade dos inscritos ler atentamente este instrutivo, bem como suas 

retificações e acompanhar todos os atos, publicações e comunicados referentes a este 

processo seletivo. 

6.2. As datas definidas neste instrutivo poderão ser alteradas e serão amplamente divulgadas 

em tempo hábil.  

6.3. As questões não previstas neste documento serão resolvidas pela comissão editorial do 

Caderno de Relatos em Saúde do Trabalhador. 

 



ANEXO 2 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS ORAIS 

Sala 32 

Coordenador: Paulo Pena 

 Experiência: A Plenária Municipal de Saúde do Trabalhador de São Paulo. 

Autores: Arnaldo Marcolino da Silva Filho, Benedito Alves de Souza, Persio Dutra, Rogério 
de Jesus e Fátima Sueli Neto Ribeiro. 

Instituições: Plenária Municipal de Saúde do Trabalhador de São Paulo – São Paulo/SP e 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro. 

 Experiência: IV Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora: contribuições para o controle social no Espírito Santo. 

Autores: Irina Natsumi Hiraoka Moriyama e Alexandre Custódio Pinto 

Instituições: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Vitória/ES e Fundação 
Jorge Duprat e Figueiredo/Centro Estadual do Espírito Santo – Vitória/ES 

 Experiência: Controle social em saúde do trabalhador no Rio de Janeiro: a 
prática do Consest -  Controle social não é lei, é uma prática que faz ampliar e 
garantir a cidadania. 

Autora: Fatima Sueli Neto Ribeiro 

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro/RJ 

 Experiência: O controle social na saúde do trabalhador: do Conselho de 
Serviço à Comissão Intersetorial da Saúde do Trabalhador. 

Autora: Márcia da Silva Anunciação Lazarino. 

Instituição: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Betim/MG. 

  

Sala 41 

Coordenador: Yukari Mise 

 Experiência: Participação social na estruturação social do ambiente de 
trabalho do terminal rodoviário da Asa Norte – Brasília/DF 

Autoras: Célia Regina da Costa Silva Pires e Luzia Castro Hermes Meira Lima 

Instituições: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Brasília/DF 

 Experiência: Resistir como (re)existência: trabalho, saúde e resistências a 
partir de reflexões em conjunto com a Associação dos Trabalhadores 
Terceirizados da UFRJ (ATTUFRJ) 

Autor: Sergio Dias Guimarães Junior 

Instituição: Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – Rio de Janeiro/RJ 



 Experiência: Em busca da concepção de saúde do trabalhador em uma 
empresa pública federal: um relato de experiência 

Autora: Aline Possa Silva Anjos 

Instituição: Casa da Moeda do Brasil – Rio de Janeiro / RJ 

  

Sala 39 

Coordenadora: Silvia Albertini 

 Experiência: Instauração do Fórum Intersindical Saúde, Trabalho e Direito do 
Estado de Goiás 

Autores: Danniella Davidson Castro, Sander Antônio Pereira da Silva, Lucimeira Aparecida 
da Costa, Marivalda Marinho de Sousa, Márcia Peixoto dos Santos Peres, Albertino Dias 
Lira, Huilma Alves Cardoso e Larissa Di Oliveira Santhomé. 

Instituições: Coordenação de Vigilância em Saúde do Trabalhador/Gerência de Vigilância 
Ambiental e Saúde do Trabalhador/Superintendência de Vigilância em Saúde – 
Goiânia/GO, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador/Gerência de Vigilância 
Ambiental e Saúde do Trabalhador/Superintendência de Vigilância em Saúde – 
Goiânia/GO e  Coordenação de Gestão de Processos/Gerência de Vigilância Ambiental e 
Saúde do Trabalhador/Superintendência de Vigilância em Saúde – Goiânia/GO. 

 Experiência: Capacitação da Rede de Atenção em Saúde do Trabalhador e do 
Controle Social em municípios goianos com exposição à sílica 

Autores: Lucimeira Aparecida da Costa, Larissa Di Oliveira Santhomé, Sander Antônio 
Pereira da Silva, Danniella Davidson Castro e Márcia Peixoto dos Santos Peres. 

Instituições: Coordenação de Vigilância em Saúde do Trabalhador/Gerência de Vigilância 
Ambiental e Saúde do Trabalhador/Superintendência de Vigilância em Saúde – 
Goiânia/GO e  Coordenação de Gestão de Processos/Gerência de Vigilância Ambiental e 
Saúde do Trabalhador/Superintendência de Vigilância em Saúde – Goiânia/GO 

 Experiência: O Fórum Intersindical de Formação em Saúde-Trabalho-Direito 
para a ação em saúde do trabalhador 

Autores: Ana Paula M. B. dos Santos, Ana Carolina de O. Mendes, Jacqueline W. Caldas, 
Luciene A. D. B. Coutinho, Luiz Carlos F. de Vasconcellos e Renato J. Bonfatti. 

Instituição: Escola Nacional de Saúde Púbica Sergio Arouca/Fundação Oswaldo Cruz – 
Rio de Janeiro/RJ 

  

Sala 40 

Coordenadora: Cássia Ramos 

 Experiência: Capacitação em saúde do/a trabalhador/a para o controle social 
como estratégia de fortalecimento das Cistt estadual e municipal 

Autoras: Maria Helena de Siqueira Brito, Geyser Paes Barreto Ribeiro, Josineide de Sousa 
Vieira, Adriana Guerra Campos e Alyne Fernanda de Lima 



Instituição: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Recife/PE e Gerência de 
Atenção à Saúde do Trabalhador – Recife/P.E 

 Experiência: A experiência do primeiro curso de capacitação para 
conselheiros de saúde e membros das Comissões Intersetoriais de Saúde do 
Trabalhador (Cist) do Cerest/Polo Duque de Caxias/RJ 

Autoras: Débora Lopes de Oliveira, Cláudia Gouveia dos Santos e Tania Regina Martins 
Cubiça. 

Instituição: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Duque de Caxias/RJ 

 Experiência: Controle social e saúde do trabalhador: a experiência do 
conselho gestor do Cerest/Polo Duque de Caxias/RJ 

Autora: Cláudia Gouveia dos Santos 

Instituição: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Duque de Caxias/RJ 

  

Auditório Térreo da Ensp 

Coordenadora: Cristina Strausz 

 Experiência: Bem-estar laboral e seus efeitos para a saúde dos trabalhadores 
dos Caps de Caxias/MA 

Autores: Valeska Cíntia Oliveira da Rocha, Elyda Cristina de Sousa Nunes, Eliel dos 
Santos Pereira, Darla Raquel Pereira Cruz, Dyener de Moura Pereira Cruz, Vyrlanne 
Mayara Sousa Braga, Vanessa Lopes Lima, Lorena Karinne Fernandes Torres e Vania 
Celia Oliveira da Silva 

Instituição: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Caxias/MA 

 Experiência: Vigilância da perda auditiva induzida pelo ruído (Pair) nas 
equipes de saúde bucal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal 

Autora: Giovanna de Sabóia Bastos 

Instituição:  Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Brasília/DF 

 Experiência: Vigilância em saúde do trabalhador rural a partir da promoção 
da saúde e do controle social no território 

Autora: Joseane Prestes de Souza 

Instituição: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Brasília/DF 

 Experiência: Avaliação da exposição do benzeno em postos de gasolina no 
município do Rio de Janeiro: a utilização de personagem e seu uso em 
materiais gráficos educativos 

Autores: Ana Claudia Corrêa Bittencourt Sodré, Rita de Cássia Oliveira da Costa Mattos, 
Leandro Vargas Barreto de Carvalho e Erica Tatiana Teles 

Instituição: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/Fundação Oswaldo Cruz – 
Rio de Janeiro/RJ 



ANEXO 3 

GRUPO DE FORMAÇÃO NACIONAL 

 

N NOMES 

01 Ana Cláudia Fassa 

02 Ana Paula Mastrange 

03 Augusto Campos 

04 Cinthia Viviane 

05 Cláudia Magalhães 

06 Eliana Felix 

07 Elizabeth Dias 

08 Frederico Peres 

09 Gisele Akemi Carneiro 

10 Giselle Goulart 

11 Gideon Borges 

12 Francisco Salazar 

13 Jandira Maciel 

14 José Marçal Jackson 

15 Joselita Cássia Ramos 

16 Karla Baeta 

17 Karla Meneses 

18 Katia Reis de Souza 

19 Leticia Pessoa Masson 

20 Lorena Soprani 

21 Luciene Aguiar 

22 Luiz Carlos Fadel 

23 Mara Conti Takahashi 

24 Marcelo Moreno 

25 Marcia Agostini 

26 Marco Perez 

27 Maria Blandina Marques 

28 Maria Conde 

29 Maria Cristina Strauzs 

30 Paulo Pena 

31 Raquel Dantas 

32 Renata Neto 

33 Rosa Maria Souza 

34 Silvia Albertini 

35 Silvia Teodoro 

36 Simone Oliveira 

37 Terezinha Reis de Souza Maciel 

38 Thais Esteves 

39 Thais Lacerda 

40 Vilma Santana 

 

 

  



ANEXO 4 

Registro da Reunião do Grupo Nacional de Formação em Saúde do Trabalhador 

Local - Sala 32, Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, 

Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. 

Data - 21 de maio de 2018, às 13:30. 

Presentes: 

1. Gideon Borges (Cesteh); 2. Renata Neto (Cesteh); 3. Leticia Pessoa (Cesteh); 4. 

Karla Meneses (Cesteh); 5. Cássia Ramos (Cerest de Salvador); 6. Silvia Albertini 

(Cest/Sesa – Curitiba/PR); 7. Paulo Pena (UFBA); 8. Jandira Maciel (UFMG); 9. 

Cinthia (Cerest Amazonas); 10. Terezinha Reis (CGSAT/MS); 11. Cláudia Magalhaes 

(Cerest Distrito Federal); 12. Augusto Campos (Cesteh); 13. Marcelo Moreno (Cesteh); 

14. Luiz Carlos Fadel (DIHS/Ensp); 15.Giselle Matos (Cesteh); 16. Eliana Felix 

(Cesteh); 17. Marco Perez (Cerest campinas/SP); 18. Marcia Agostini (Cesteh); 19. 

Simone Oliveira (Cesteh); 20. Kátia Reis (Cesteh); 21. Rosa Souza (Vice Direção de 

Escola de Governo em Saúde/ Ensp); 22. Francisco Salazar (Vice Direção de Escola 

de Governo em Saúde /Ensp); 23. Cristina Strausz (Cesteh) 

A Reunião teve início com uma breve apresentação dos participantes. Na sequência, 

Gideon Borges apresentou os objetivos do encontro com base no documento de 

referência enviado aos presentes com antecedência (anexo 1). A proposta de pauta foi 

a seguinte:  

1 - Apresentação dos objetivos do grupo (a - refletir sobre a formação em saúde do 

trabalhador, no âmbito nacional, de maneira estratégica e conforme a PNSTT; b - 

estruturar orientações políticas, epistemológicas, pedagógicas que contribuam para 

organizar e estruturar a formação em Saúde do Trabalhador; c - contribuir para o 

fortalecimento da formação em Saúde do Trabalhado no âmbito da Renast; d - 

elaborar documentos de referências para orientar a formação em ST); 

2 - Discussão (pactuação da finalidade do grupo e do método de trabalho); 

3 - Avaliação das contribuições em relação ao programa de formação em Saúde do 

Trabalhador do Cesteh; 

4 - IV Encontro sobre Formação em Saúde do Trabalhador (apresentação geral da 

programação do evento); 



5 - Encaminhamentos (agenda de trabalho, responsabilizando pessoas, instituições e 

estabelecendo prazos). 

Gideon explica que o grupo não existe de maneira formal, mas que pretende fazer tal 

formalização junto ao Ministério da Saúde. Após a apresentação dos objetivos da 

reunião foi então aberta uma discussão, na qual os participantes puderam opinar 

sobre a temática. 

Marco Perez destaca que repensar a formação em Saúde do Trabalhador implica em 

reinventar a própria área. Destaca a necessidade de firmar princípios, conteúdos e 

métodos para organizar a formação em ST, em um contexto de urgência por repensar 

o próprio campo, tendo em vista o desmonte do estado de bem-estar social no Brasil. 

Simone Oliveira acrescenta que é também necessário pensar em modalidades e 

formatos para a formação; Marco entende que isso faria parte dos métodos. 

Jandira Maciel inicia sua fala alertando que a tarefa de se pensar a formação em 

saúde do trabalhador não é algo fácil, sendo necessário a contextualização do 

momento histórico que vivemos. Destaca os sucessivos ataques que o SUS vem 

sofrendo ultimamente e enfatiza a necessidade de fortalecimento da saúde do 

trabalhador com os movimentos sociais, apesar de entender que neste momento, os 

movimentos social e sindical estão bastante fragilizados, mas que é importante estar 

junto na formação em saúde do trabalhador. Neste ponto, acrescenta que vê os 

movimentos sindicais ainda mais fragilizados do que os sociais e, inclusive, 

exemplifica a aproximação entre academia e sociedade (“movimentos populares”) em 

um trabalho que vem sendo desenvolvido em Minas Gerais junto à população atingida 

pela queda da Barragem da Samarco na cidade de Mariana e regiões no entorno – 

Movimento de Luta pela Soberania na Mineração. Jandira instiga os participantes: “De 

quem queremos estar próximos na luta pelos trabalhadores?” Além disso, salienta a 

importância de se investir em uma formação ética no campo. Sublinha que a questão 

da Saúde do Trabalhador ainda está bastante periférica no campo da Saúde Coletiva, 

trazendo uma fragilidade ao nosso campo. Registra ainda que o grande formador de 

profissionais de saúde atualmente no Brasil são as instituições de formação privadas, 

citando dado da “Demografia médica, de 2017”. 

Outro ponto trazido por Jandira é o de que devemos pensar em um processo de 

formação amplo, que não se limite aos serviços, incluindo também a academia.  

Cassia concorda com Marco Perez e Jandira Maciel, e pontua que a situação 

econômica e política acaba por se refletir no campo. Enfatiza que a formação em 



Saúde do Trabalhador deve acontecer dentro do Sistema Único de Saúde. Observa 

certa passividade do controle social, no contexto atual, e enfatiza a necessidade de 

mobilizá-lo no intuito de ampliar a participação da sociedade nas questões 

relacionadas à Saúde do Trabalhador. Relata uma experiência de formação realizada 

na Bahia que avalia como tendo sido exitosa e muito rica, envolvendo o controle social 

em encontros macrorregionais. Finaliza, destacando a importância de se formar novas 

lideranças / novos quadros para a área, já que muitos dos atuais estão se 

aposentando e aí também pensar como a formação pode contribuir. 

Luis Carlos Fadel reforça que o CESTEH é o braço do ministério para realizar 

formação em Saúde do Trabalhador e, portanto, deve protagonizar esse papel. 

Enfatiza que o grupo precisa construir uma identidade e reforça que este deve ter 

papel estratégico, articulando o Ministério da Saúde e a presidência da Fiocruz para 

instituir diretrizes para a formação em Saúde do Trabalhador em uma “estratégia 

formativa de ST para o SUS”. Aponta a importância de que tal formação aconteça em, 

para e com o movimento social, sinalizando também que a interação do movimento 

social com o movimento sindical é imperativa. Propôs ainda que nosso grupo 

estabelecesse qual é a nossa missão e quais são as nossas estratégias. Disse 

também achar interessante a iniciativa de formalização do grupo junto ao MS como 

“braço executor” de uma política de educação permanente na área de ST. 

Paulo Pena concorda com Fadel e enfatiza que o foco da formação em Saúde do 

Trabalhador, apresentado pela proposta está muito amplo, que se deve definir 

prioridades e que a formação deve operar no âmbito do SUS. Ressente-se de a 

Fundacentro não ter sido incorporada ao SUS. Destaca que a OIT tem demonstrado 

sinais de superação do modelo de Saúde Ocupacional, caminhado para uma 

perspectiva de Saúde do Trabalhador. 

Marco Perez sugere inverter o fluxo. Prossegue destacando que devemos construir 

uma política de formação – cujo movimento de articulação deve ser centralizado pelo 

Cesteh - e encaminhá-la ao ministério, em vez de cobrá-lo de fazer isso. Ressalta que 

essa construção se dá na prática e não “no papel”, que, muitas vezes, vem depois, 

como ocorreu com a Renast. Enfatiza a necessidade e importância de se repensar a 

Renast - que está sendo desmontada -, buscando repensar mesmo o que é uma rede 

de ST. Aponta ainda que é necessário pensar não somente na formação em ST 

realizada por instituições públicas. 

Gideon aponta que o Cesteh está vivendo uma transição, pois está repensando suas 

práticas de formação. A ideia é trabalhar na perspectiva de construir “programas de 



formação” para atender a realidades específicas. Há também a perspectiva de indução 

de formações, no lugar de estas serem realizadas somente sob demanda. Além disso, 

tem havido uma preocupação de se fomentar pesquisas sobre formação e, ainda, de 

buscar as ações de pesquisa do Centro que tenham um forte componente de 

formação. Assim, o horizonte seria o de que a formação não pode se dar de maneira 

isolada, de que ela é estratégica, que deve ser feita de maneira articulada e não deve 

se caracterizar exclusivamente por práticas “escolares”. 

Katia Reis destaca a necessidade de pensarmos o sentido etimológico de formar: 

mudar de lugar e ressalta a importância de fortalecimento do Controle Social. Lembra 

aos participantes que o Cesteh não realiza apenas a formação no padrão escolar 

(apesar de já ter titulado muitos alunos), há os processos formativos junto aos 

movimentos sociais, onde os trabalhadores são formados de forma crítica, para 

emancipação e autonomia. Cita exemplos exitosos já executados no âmbito da 

pesquisa e de prática pelo Cesteh, em que o foco não é apenas formar para a rede: 

como o Programa de formação em gênero, saúde e trabalho nas escolas, a 

Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto no Rio de Janeiro (Abrea-RJ), etc. 

Reforça que o Cesteh forma para além da estrutura formal de formação. Fala também 

sobre o desafio de pensar o currículo cada vez mais de acordo com as necessidades 

locais. Prefere falar de fortalecimento dos movimentos sociais, da organização dos 

trabalhadores, do que de “controle social” e relata, ainda, que o Cesteh vem sendo 

muito procurado por movimentos sociais para a formação para a intervenção nos 

locais de trabalho. 

Márcia Agostini destaca que o Cesteh não tem aproximação com os dados sobre 

acidentes de trabalho que ocorrem dentro da Fiocruz, nem sobre os dados de 

terceirizados, etc. Informa, ainda, que na última Câmara Técnica de Saúde foi 

apresentado o plano de metas para 2030 e que o tema da saúde do trabalhador é um 

único que permanece em todas as agendas, o que significa um avanço para área; 

Paulo Pena sugere à Abrasco encaminhar uma carta à Fiocruz destacando a 

importância e necessidade de se iluminar a Saúde do trabalhador. Sugere que a 

instituição coloque o tema da saúde do trabalhador no contexto das discussões 

realizadas. Diz que este grupo teria como perspectiva que o SUS tenha uma Política 

Nacional de formação em ST. 

Marco Perez fala sobre o papel que a área de ST vem assumindo na OMS, afirmando 

que o Brasil teve uma importância nessa construção. Conta que em 2004 ele próprio 

foi a Genebra participar da construção das diretrizes do plano global de ST (junto com 



um chileno e um russo), alterando as definições da OIT que se pautavam na Saúde 

Ocupacional. Chama a atenção de que é fundamental para o Brasil pegar esse “trem” 

porque as auditorias do trabalho pelo MTE (muitos técnicos do MTE se aposentaram) 

estão sendo extintas e hoje quem está fazendo as inspeções de ST é o SUS. 

Entretanto, diz, o SUS está assumindo isso sem o poder de intervenção que o MTE 

tinha. Defende que dentro da ST ou se crie um poder para intervir ou vamos “quebrar 

a cara” em situações perigosas, ao lidar, por exemplo com produtores poderosos. 

Assim, entende que se deva construir uma “massa crítica” que crie elementos que 

passem por uma regulamentação nacional sobre o tema. Se não formos nós, da ST, a 

fazer isso, haverá quem o faça e nós ficaremos muito frágeis. Conta que a OMS (como 

Márcia Agostini contou) está assumindo essa linha e este pode ser um meio de 

empoderar a área de ST. Temos que aprofundar, gerar conteúdo para poder intervir. A 

fiscalização sanitária tem que continuar e temos condições de formar gente nessa 

área. 

Jandira Maciel destaca que o público alvo da Saúde do trabalhador é a Renast, com 

foco no SUS, conforme preconizado pela Política Nacional em Saúde do Trabalhador 

e da Trabalhadora. Lembra de um documento muito interessante do MS: um inventário 

dos Cerest’s. A área, portanto, deve assumir esse protagonismo e elaborar uma 

política de formação em Saúde do trabalhador e criar uma rede de formação em 

Saúde do Trabalhador para a construção de uma “Política Nacional de Formação”. 

Destaca a necessidade de convidar para essa tarefa parceiros importantes como o 

Conselho Nacional de Saúde, CIST Nacional, as CIST’s estaduais, o DIESAT. Dá 

como exemplo dessa construção coletiva a “Oficina de qualificação do controle social 

para a implementação da PNTST”. 

Ainda sobre o controle social, Jandira diz que acha quase desesperador o seu grau de 

desinformação. Conta, a partir do que vê em MG. Diz que os técnicos do SUS também 

não estão dando conta do enfrentamento político, que é muito pesado na ST. 

Silvia pontua que o serviço (CEST) consegue fazer formação em saúde do 

trabalhador, mas não tem conseguido envolver o movimentos sindical nos espaços de 

controle social, como o Comitê Estadual de Investigação de óbitos e amputações 

Relacionados ao Trabalho e CIST no Paraná . Aponta com um dos problemas do 

esvaziamento do movimento sindical nesses espaços  a falta de cursos de formação 

politica que as centrais sindicais, principalmente as escolas de formação da CUT e o 

partido dos trabalhador realizavam antes de assumir o governo federal. Ha úma 

ausência de formação politica para a classe trabalhadora... Observa a fragilidade da 



formação em saúde do trabalhador e Saúde Coletiva  – que no PR, só muito 

recentemente começou o curso de mestrado em saúde coletiva na UFPR . Destacou  

a necessidade de se fazer um diagnóstico sobre o que tem sido feito no Brasil, por 

estados, em termos de formação em saúde do trabalhador. Percebe atualmente uma 

ausência de formação, seja das universidades, seja das centrais sindicais. Conta uma 

experiência de videoconferência para a discussão sobre um acidente de trabalho 

realizada como estratégia de formação para 22 regionais de saúde. 

Procurando responder às questões em discussão, Silvia fala “para quem a 

formação?”: para os trabalhadores do SUS e para o controle social; e “para quê?”: se 

questiona sobre o que estamos fazendo de fato sobre promoção da saúde e 

prevenção de acidentes. Conta que são realizadas capacitações em áreas específicas 

para a realização das inspeções, como os GT’s de frigorífico de da construção civil. 

Entretanto, aponta limites de fragilidade na formação dos técnicos: muitos são técnicos 

de segurança do trabalho, sem nunca ter ouvido falar sobre o SUS e tendo aprendido 

conceitos contrários à ST, como o de “ato inseguro”, por exemplo. Outra questão é a 

rotatividade dos  técnicos dos municípios logo que passam pela formação. Silvia 

aponta também que o Estado, representado por exemplo pelo CEST/PR, não pode 

substituir o papel dos dirigentes sindicais. 

Gideon fala que estruturar conteúdos comuns para a formação não é interessante 

porque há muita diversidade e definir esse conteúdo não deve ser o foco do programa 

de formação. Fala também que entende o papel do Cesteh na liderança dessa 

articulação, mas que é muito importante a contribuição de todos do grupo.  

Katia Reis destaca que a formação com foco na produção de conhecimento é uma 

prioridade. Assim, apesar de hoje o que está pautado nas demandas aos 

pesquisadores ser pesquisa e não ensino, entende que se pode colocar em pauta que 

a própria formação seja também produção de conhecimento. Acha que, mais 

importante do que um protagonismo do Cesteh, é a importância de fortalecer a rede de 

formação em saúde do trabalhador e sugere, para o ano de 2019, a realização do II 

Encontro Nacional de Saúde do Trabalhador, na Fiocruz, 20 anos depois do primeiro. 

Destaca ainda a necessidade de se estudar o currículo que vem sendo realizado no 

âmbito da formação na área, refletindo sobre seus parâmetros; 

Cássia ressalta que, ao se pensar o currículo, está-se pensando o próprio campo da 

ST, já que na grade curricular das instituições de ensino privadas não há a concepção 

da ST como a pensamos no SUS. 



Cláudia destaca as dificuldades de se realizar ações no campo, no qual os agentes da 

saúde do trabalhador não têm poder de polícia. Salienta ainda a dificuldade de 

utilização dos recursos para compra de cursos na área e sugere a criação de um 

repositório onde as pessoas possam depositar suas experiências (iniciativas, dúvidas, 

projetos básicos, um suporte para a ação de todos) em formação em Saúde do 

trabalhador - Observatório em Saúde do Trabalhador, que poderia ser hospedado no 

Renast online. 

Após a discussão, foram feitos os seguintes encaminhamentos, conforme quadro 

abaixo: 

 

Quadro 1 - Encaminhamentos da reunião Grupo nacional de Formação 

Atividade Responsáveis Prazo 

Resgate das questões internacionais 
relacionadas à Saúde do Trabalhador (OPAS e 
OMS) 

Marco e Márcia  

II Encontro Nacional de Saúde do Trabalhador Kátia, Simone, Jandira, 
Cristina, Cássia, Renata e 

Paulo 

 

Observatório sobre formação em Saúde do 
Trabalhador 

Augusto, Letícia, Marcelo, 
Gideon 

 

Diagnóstico sobre formação em Saúde do 
Trabalhador e movimento sindical 

Silvia, Marcelo, Terezinha  

Análise do currículo sobre a formação em Saúde 
do Trabalhador 

Cássia, Blandina, Eliana  

Encaminhar contato da CNS Nacional, CIST 
Nacional e Diesat para o Cesteh  

Terezinha  

Verificar com Karla Baeta sobre a formalização 
do grupo 

Gideon  

Organizar atividade nos dias 24 ou 25 de julho 
(Pré Abrascão) 

Jandira e Gideon  

Encaminhar primeira proposta de uma política 
Nacional de Formação em Saúde do 
Trabalhador 

Gideon, Beth Dias  



Contribuições no programa de formação do 
Cesteh 

Todos  

Organizar próximo encontro do grupo em 
setembro para discussão do programa de 
formação do Cesteh 

Gideon  

Movimento de aproximar presidência da Fiocruz 
e Ministro da Saúde nas discussões sobre a 
formação em Saúde do Trabalhador 

Kátia
 
e Karla Baeta  

 

Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada. 

Rio de Janeiro 21 de maio de 2018. 

Relatores: Leticia Masson, Karla Meneses e Gideon Borges. 

 

  



ANEXO 5 

PROGRAMAÇÃO ENCONTRO DE FORMAÇÃO 

 

 

Dia 22 de maio de 2018  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Manhã (Auditório térreo da Ensp) 

 

 8h30min Credenciamento 

 

9h00min  Boas-vindas (Hermano Castro e Kátia Reis)  

 

9h30min 

 

Desafios contemporâneos para formação em Saúde do 

Trabalhador (Karla Baeta, Marco Perez, Jandira Maciel e Gideon 

Borges) 

 

11h00min Debate e discussões 

 

12h00min Orientações para os grupos de apresentação de relatos de 

experiências em Saúde do Trabalhador 

 

 

 

12h20min Almoço 

 

Tarde 

 

 13h30min Sessão de relatos de experiências em Saúde do Trabalhador e 

controle social 

 

Sessão 1- Sala 41 do Cesteh 

Coordenadora: Yukari Mise 

 

Sessão 2- Sala 32 do Cesteh 

Coordenador: Paulo Pena 

 

Sessão 3- Sala 39 do Cesteh 

Coordenadora: Silvia Albertini 

 

Sessão 4- Sala 40 do Cesteh 

Coordenadora: Cássia Ramos  

 

  Sessão 5- Salão Térreo da 

Ensp 

Coordenadora: Cristina Strausz 

 

  

 



 

 

Dia 23 de maio de 2018 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Manhã 
 

 8h30min Atividade em grupo  

 Grupo 1- Sala 41 do Cesteh 

Coordenador: Luiz Carlos Fadel 

Grupo 2- Sala 32 do Cesteh 

Coordenador: Élida Hennington   

 

 Grupo 3- Sala 39 do Cesteh 

Coordenadora Jandira Maciel 

 

Grupo 4- Sala 40 do Cesteh 

Coordenador: Marco Pérez  

  Grupo 5- Salão Térreo 

Coordenador: Ary Miranda 

 

 

 

 

12h20min Almoço 

 

 

Tarde (Auditório térreo da Ensp) 

 

 13h30min Perspectivas para Formação em Saúde do Trabalhador (Luiz Carlos 

Fadel, Francisco Salazar e Gideon Borges) 

 

 15h30min Mesa de Encerramento e agenda (Kátia Reis, Gideon Borges e Karla 

Baeta) 

 

  



ANEXO 6 

APRESENTAÇÕES DA MESA “Desafios contemporâneos para 

formação em Saúde do Trabalhador” 

1.Apresentação de Gideon Borges dos Santos 

Bom dia a todos! 

É uma oportunidade e um prazer estar aqui discutindo o tema da Formação, ao lado e 

na frente de pessoas que fizeram a história do campo da Saúde do Trabalhador. 

O título "Desafios contemporâneos" remete, imediatamente, a uma ideia de que os 

desafios de ontem foram diferentes dos de hoje e, por isso, o termo "contemporâneo" 

é quase uma exigência para tratar de uma suposta atualidade do tema, quando, na 

verdade, ao falarmos da formação humana, as perguntas de ontem, ainda que tenham 

oferecido respostas diferentes das de hoje, continuam, até certo ponto, sendo as 

mesmas. Para que? quem? como formar? Quais princípios? que Conteúdos? Quais 

diretrizes? 

O objetivo da minha fala irá, de certa maneira, confundir com o objetivo deste encontro 

e, não por acaso, com o tema desta mesa que tem como tarefa discutir / analisar, 

como dissemos antes, os desafios da contemporaneidade que pesam sobre a 

Formação em Saúde do Trabalhador.  

Desde que cheguei ao campo, há quatro/cinco anos, tenho me dedicado a 

compreender, de maneira sistemática, os princípios, conceitos, práticas, que 

organizam a formação. E antes de adentrar no tema propriamente dito, quero destacar 

como pano de fundo, outra questão, que servirá de mote para minha fala. Trata-se do 

interesse que a saúde do trabalhador tem pela formação. Gostaria de observar, antes 

de tudo, que esse interesse é político e diz respeito à instituição de um novo modo de 

ser (indivíduo e sociedade). 



O desejo de transformar a realidade, intervindo no elemento humano, responde pela 

necessidade de formar profissionais para o Sistema Único de Saúde (SUS) e implantar 

a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT), conforme 

preconizado pela Lei 8080/903 que institui o SUS e pelo decreto 1823/12. Decerto, não 

somente voltada para profissionais, a formação em Saúde do Trabalhador serve como 

prática de interrogação sobre processos de trabalho e adoecimento de trabalhadores 

sobre temáticas que lhes dizem respeito, como por exemplo, os controversos limites 

de exposição a que eles estão submetidos e, em último grau, interrogação sobre a 

finalidade do próprio trabalho, enquanto atividade humana. 

Pela formação, o homem tem a possibilidade de se produzir, de “abandonar” suas 

predeterminações, de criar novas formas de se fazer existir de maneira dessemelhante 

e se construir diferente daquilo que é. Isso não significa corroborar uma tendência de 

se pensar que não existe, ou não deva existir objetivação na prática de formação, pois 

ela também serve, de maneira estratégica, para elevar a qualidade dos serviços de 

saúde prestados, para aumentar o nível de renda do sujeito ou de determinados 

grupos sociais. Contudo, reduzi-la a um "recurso" é desconsiderar todo o seu potencial 

na realização de qualquer reforma social.  

Na perspectiva da saúde do trabalhador, a formação exige que cada participante seja 

não apenas responsável por protagonizar seu processo auto-formativo, mas também 

ser co-responsável pela formação do outro. Isso significa fazer de todo espaço coletivo 

cenário para construção de conhecimento, desde aqueles relacionados à participação 

social, à democracia, às mudanças dos processos de trabalho, que devem ser comuns 

a todo e qualquer cidadão, até aqueles conhecimentos hiperespecializados que, 

apesar de pertencerem ao domínio do plantel de especialistas, ganham no contexto do 

campo importância seminal, ao se colocarem à disposição da classe trabalhadora.  



O fato é que a formação dos homens é um projeto tão antigo quanto a própria 

sociedade e «todos os Estados que a desprezaram prejudicaram-se grandemente por 

isso», como advertiu Aristóteles. Basta lembrar o lugar estratégico que a formação 

ocupa no mundo contemporâneo, de modo que não se tem conhecimento de alguma 

sociedade, cujo projeto educacional não seja controlado pelo Estado. A razão nos 

parece evidente: se todo Estado / Sociedade encarna um projeto, é necessário que se 

tenha indivíduos conformes e que sejam capazes de realizá-lo e ao mesmo tempo dar-

lhe continuidade. 

Ora, quando a Reforma Sanitária, que deu origem ao SUS, encarnou a mudança da  

realidade brasileira, o de fortalecer a democracia e a participação popular nas 

decisões políticas de saúde, em uma sociedade recém-saída de um período de 

ditadura, trouxe portanto um projeto de formação. Se o SUS diz respeito a uma nova 

maneira dos indivíduos lidarem com a saúde (própria e comum) e decidirem 

conjuntamente sobre o rumos e fins da sociedade (que é a verdadeira vocação da 

política), é necessário investir na formação, não somente de especialistas conformes 

esta nova visão de saúde, mas também em toda sociedade para que perceba o 

projeto da saúde como um patrimônio comum. A sociedade tem de cuidar da formação 

de seus cidadãos para que estes sejam capazes tanto de proteger o Sistema Único de 

Saúde e, para além disso, criar indivíduos que correspondam, realizem e dêem 

continuidade a esse projeto, fazendo-o existir no ir e vir das gerações. Ocorre que em 

uma sociedade que assiste ao sistema único da saúde sofrer publicamente os ataques 

que vem sofrendo recentemente e de longa data, sem uma concreta manifestação 

capaz de freiar esses ataques, dá sinais claros que o projeto de formação fracassou. 

No seio desse projeto, conforme preconizou a reforma sanitária e, de maneira 

especifica, a saúde do trabalhador, estão alguns princípios comuns. Aqui 

apresentamos alguns deles que observamos em nossas investigações, reuniões, 



debates, registros do campo como vocês terão a oportunidade de discuti-los agora e, 

mais aprofundadamente, amanhã, pela manhã. 

1. Autonomia e Formação em Saúde do Trabalhador 

2. Para citar apenas um deles, a Participação dos atores da prática no processo 

formativo, aquele que, seguramente, encarna a forma mais antiga e reconhecida de 

construção da experiência política. Isto porque o sentido da participação dos 

trabalhadores com seus saberes não é dado pelo saber em si e, se assim o fosse, 

uma espécie de categorização feita previamente poderia estruturá-los com vistas a 

convertê-los em matéria de formação. O exercício da vida democrática é outro 

ingrediente que compõem o real motivo da participação dos trabalhadores no processo 

formativo. 

3. Trabalho como matéria e motivo para a formação humana 

4. Integralidade, interdisciplinaridade e transversalidade na formação 

Quero observar que a realização deste princípio, talvez seja aquele que mais desafia o 

campo, no contexto contemporâneo, do ponto de visa prático e teórico. Teoricamente, 

o termo apresenta diversos entendimentos possíveis e, isso, obviamente, pode ser 

visto como um aspecto positivo, contudo pode/tende a significar uma ameaça, pois é 

próprio da diversidade romper as fronteiras da identidade e estabelecer-se de maneira 

distinta. Do ponto de visa prático, presenciamos uma sociedade que à medida em que 

esvazia cada vez mais os espaços comuns, aqueles que desde a antiguidade, 

potencializam a participação do povo na vida política, abarrota os shopping centers, 

incentivando ainda mais o consumo.   

O fato é que estudamos pouco (no sentido de que há pouco investimento do campo 

em pesquisas sobre) a formação em saúde do trabalhador, a despeito do investimento 

em práticas de formação, cursos, etc… Talvez, a explicação mais razoável esteja no 



fato do campo demandar, no que diz respeito à formação humana, por algo prático, o 

que pode, algumas vezes, soar como uma armadilha. Refiro-me ao que vulgarmente 

chamamos de "Formar para ação".  

O perigo da expressão está no fato de tratá-la como uma atividade 

predominantemente prática, no sentido de fazer algo, executar uma tarefa, aplicar uma 

teoria, como se agir fosse apenas levar a cabo um empreendimento. Ocorre que 

aceitar essa perspectiva significa o mesmo que usar os outros para realizar, digamos, 

uma ordem já estabelecida pelo politico, pelo gestor ou pelo teórico, e com isso 

estabelecer uma diferença entre os que sabem e não agem (posto que pensam e 

comandam) e os que agem e não sabem (posto que fazem/executam) relacionando o 

comando com o conhecimento e a prática com a obediência. 

Evidentemente, no contexto da Saúde do Trabalhador, quando falamos em formar 

para ação, queremos dizer transformar a realidade de trabalho, ou ao menos suas 

condições adversas, perigos ou riscos à vida, à saúde, à promoção, à prevenção. 

Ocorre que a ação é também iniciativa, não pela disposição em aplicar o que está 

previsto teoricamente, mas pelo fato desta aplicação se realizar de maneira singular. 

Atribui-se a esta singularidade, o fato de ocorrerem eventos que, frutos da criação 

humana são, portanto, impossíveis de serem previstos pela teoria, do contrário, a 

realidade nada apresentaria de novo, pois toda suas nuanças já estariam contidas ou 

prescritas enquanto ideia. Além disso, é papel da teoria responder pela elucidação da 

prática, possibilitando enxergar a realidade de uma maneira que as lentes comuns não 

permitiriam. 

Contudo, o que queremos iluminar quando recorremos ao conceito de ação para tratar 

da formação em saúde do trabalhador é que ele não se limita a situações específicas 

de trabalho. Agir também significa começar, conduzir, governar, imprimir movimento 

em alguma coisa. Trata-se de participar da reconstrução da uma sociedade capaz de 



reconhecer não apenas a centralidade do trabalho, mas, principalmente, a participação 

do trabalhador na vida política do país. Em síntese, falar de formação de trabalhadores 

é distinto de formação em saúde do trabalhador, pois, ao passo que a primeira 

convoca o contexto do trabalhador com o seu trabalho, a segunda, envolve a relação 

do trabalhador como cidadão, inserido nas formas como o trabalho é representado, 

mas não somente aqui, nos modos como ele (o trabalho) toma parte da vida social. 

Logo, tanto a prática quanto a teoria são formas pelas quais a ação pode existir. No 

primeiro caso, assume uma característica pela iniciativa de dar continuidade ao que 

fora elaborado por outrem; quanto à segunda, pelo fato de empreender, pela reflexão, 

formas encarnadas de compreensão da realidade que servem para orientar as práticas 

de intervenção no trabalho ou na sociedade, de modo geral.  

Estamos falando de uma sociedade que retira do trabalho toda sua riqueza 

acumulada, pelo processo que Karl Marx entendeu e revelou ao observar que as 

mercadorias pressupõem uma relação de igualdade e de identidade entre objetos 

supostamente distintos, havendo entre eles uma substancia ou evento comum, além 

de possuírem valor de uso. O conceito da mais valia, o qual deposita no trabalho a 

origem de todo excedente de riqueza gerado na transformação da matéria em 

mercadoria estava colocado em evidência. Na esteira da organização social 

capitalista, a exploração do trabalho para maior acúmulo de riqueza ocorre, muitas 

vezes, sem dimensionar o custo para vida e agravos à saúde dos trabalhadores, 

manifestos por sofrimento de natureza diversa, alteração biológica, dano, desgaste, 

doença, lesão ou acidente e morte na expectativa de ampliação de lucros, pelas 

empresa capitalista. Portanto, a formação em Saúde do Trabalhador está diretamente 

associada a um projeto de luta sem resíduo contra a exploração instalada pelo capital.  

Ao anunciar que a hora de os filósofos transformar o mundo havia chegado, Marx não 

estava pretendendo isentar o cidadão da responsabilidade de pensar a sociedade, 



mas determinar o engajamento da teoria e de seu autor com as questões que 

interessam ao domínio social. Dessa mesma maneira, a formação é engajada e 

construída com certo envolvimento com a questão dos trabalhadores, o que significa 

dizer que é papel da teoria oferecer elementos de lucidez para melhor compreensão 

da realidade. 

Nessa perspectiva, a formação não é apenas para a aprendizagem de uma técnica 

que será posta prática nos processos de trabalho, mas também, uma formaçao para 

participar e decidir sobre os rumos da sociedade, sobre as formas de pensar e de 

fazer que estruturam essa sociedade, o que faz da formação, nesse contexto, um 

projeto que contribui para instituir a própria democracia, ao menos no sentido 

empreendido pelas CNST, projeto esses que a rigor não conseguimos levar a cabo. 

Tenho insistido em dizer que os significados da formação preconizados pelas 

conferências nacionais de saúde do trabalhador (CNST) não são apenas escolares, ou 

seja, destinado à formação de profissionais mais compatíveis com aquilo que está 

sendo preconizado pelas políticas vigentes. Para além disso, o que é recorrente nos 

textos da CNST é uma formação capaz de preparar os indivíduos para a participação 

social, processo característico de uma sociedade democrática, que forja os espaços 

de deliberação sobre a política de saúde do trabalhador, como ambientes formativos. 

E participação da vida política (o que atualmente designamos participação social, 

controle social e derivados) é algo que adquirimos, ao menos desde Aritstóteles, com 

a prática. 

É claro que as CNST ao optar pela entrada de conteúdos escolares em todos os níveis 

de ensino, pela ofertas de experiências formativas diversas (Comunicação, cultura, 

participação das CNS, etc…), considera o conhecimento ou a informação como 

operador suficiente para promover engajamento da população com a Saúde do 

Trabalhadores, como se aqueles fossem suficientes para realizar esse 



empreendimento, deixando de fora, sobremaneira a afecções que constituem o 

humano. As CNST pouco reconheceram explicitamente que a própria mobilização 

para realizá-las, além de tantos outros espaços políticos organizados de norte a sul do 

país com o fito de refletir e deliberar sobre os rumos da saúde pública brasileira, 

constituem-se em espaços formativos que permitiram à sociedade organizar a sua 

própria experiência democrática. E isso não passa pela aquisição de conhecimentos 

sobre participação, mas por uma afecção que mobiliza a sociedade, e cria espaços 

adequados para a formação por meio da própria experiência democrática e que, hoje, 

por alguma razão não mobiliza mais.  

Que alternativas teríamos diante deste quadro? A questão, para encerramos, não 

apresenta resposta fácil. 

Nós, enquanto CESTEH estamos apostando que de encontros como estes possam 

brotar alternativas para a construção de um projeto comum de formação comum, por 

meio da pactuação de princípios que possam orientar as ações formativas 

empreendidas no campo. 

Também quero acreditar que a formação organizada em torno de programas e de 

maneira estratégica (não como oferta isolada e desarticulada a um projeto local e 

nacional) constituem-se noutras saídas de enfrentamento á crise que vivemos. 

O outro aspecto é ampliar o escopo de estudo/pesquisas sobre a formação no campo 

de maneira a qualificar melhor nossas práticas. Sobre este ponto, nossas pesquisas 

integradoras trazem o componente da formação como elemento de destaque; 

A constituição de grupos de âmbito nacional, regional e local para discutir e estruturar 

princípios, diretrizes e estratégias comuns, também nos parece ser uma alternativa; 

Além de elaborar documentos de referência que possam orientar e estruturar as 

diversas práticas de formação na Renast, no sentido de apontar aquilo que é 

constitutivo para a formação na área de saúde do trabalhador. 



Eu quero encerrar com uma metáfora. 

Isabelle Stengers ao discutir o tema da complexidade conta, em seu livro, Quem tem 

medo da ciência: ciências e poderes, o sonho de Lichetenberg, um químico do século 

XVIII, que sonha com um Ser-sobrenatural que lhe confia uma bola mineral. Pede-lhe 

para analisá-la e lhe designa um laboratório bem equipado. Pensando ser a 

oportunidade de sua vida, Lichetenberg imagina que irá descobrir propriedades 

surpreendentes e começa a trabalhar. A bola está com um pouco de poeira e ela a 

sopra; ela está úmida e ele a enxuga, testa suas propriedades em relação à 

eletricidade friccionando-a. Nada de particular. Não é âmbar. Depois analisa a bola 

quimicamente e não encontra nada de interessante, nada senão compostos químicos 

conhecidos… Decepção. O ser sobrenatural reaparece e pergunta: “Analisou?” E o 

químico atônito lhe dá a lista dos constituintes. “Você sabe o que analisou, mortal? 

Esta bola era o globo terrestre. E acrescentou. Desde que se apropriou da bola, 

soprando-a, enxugando-a suprimiu tudo que tinha de interessante, de singular. Os 

oceanos foram soprados, os andes ainda estão agarrados em seu lenço… O primeiro 

gesto de Lichtenberg que ela achava ser neutro, reduziu a terra a um composto 

mineral. No final do sonho, Lichtenberg, ainda químico, mas jurando tomar todas as 

precauções possíveis e imagináveis, pede uma nova chance. O Ser sobrenatural lhe 

concede uma nova chance e lhe diz: “Analise quimicamente o que encontrar nesse 

saco”. Lichtenberg abre o saco e cai de joelhos para pedir perdão, enquanto o 

químico, por sua arrogância. Dentro do saco há um livro, e ele sabe que poderá 

analisá-lo sem que, evidentemente, a análise química lhe permita dizer o que quer que 

seja de interessante. 

Eu acho que a questão central da formação em saúde do trabalhador é a recuperação 

de espaços coletivos, o fortalecimento das esferas comuns, o desenvolvimento de 

ações coletivas. Sem elas, faremos como o químico da metáfora que se arriscou a 

analisar o planeta terra retirando dele tudo que havia de interessante. 



ANEXO 7 

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA PARA SUBSIDIAR AS DISCUSSÕES DOS GTs 

 

Este documento tem como finalidade orientar as discussões na IV Oficina sobre 

Formação em Saúde do Trabalhador. O texto descreve princípios e diretrizes para a 

formação no campo e está baseado em relatos de oficinas, os quais registraram 

discussões sobre o tema, levantamentos feitos pelo Ministério da Saúde (MS) e pelo 

Cesteh sobre aspectos ligados à formação, relatório de pesquisa e experiências 

exitosas de formação[1]. Esperamos que estes elementos sejam aprofundados, ao 

passo outros sejam apresentados, de maneira a contribuir com os Cerest, e 

serviços voltados para o ensino em Saúde Pública, para organizar a formação no 

campo da Saúde do Trabalhador, tornando-a mais estratégica e compatível com 

a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e que esteja 

voltada para o desenvolvimento de ações nesses campo. 

  

Princípios que organizam a Formação em Saúde do Trabalhador 

Autonomia e Formação em Saúde do Trabalhador 

Prática de interrogação explícita dos indivíduos e da sociedade sobre as suas leis e 

significações com vistas à criação de novas formas de existência social. Trata-se de 

um projeto de criação de si e de emancipação humana que permite aos indivíduos, 

graças à sua própria atividade coletiva de reflexão, critica e deliberação, alterar as 

suas instituições e decidir sobre os rumos da sociedade. Em termos concretos, 

reflexão sobre os processos de trabalho, os modos de vida e exploração no sistema 

capitalista, as exposições a diferentes situações e substâncias a que estão submetidos 

os trabalhadores e que ameaçam a sua saúde, dentre outros aspectos, com a 

perspectiva de desenvolver estratégias de resistência e enfrentamento, e de produzir 

uma gestão coletiva da produção e da vida social pelos trabalhadores. 

            

Participação dos atores da prática no processo formativo 

Pretende-se, no processo formativo, o envolvimento dos trabalhadores e movimentos 

sociais no planejamento, desenvolvimento e avaliação dos processos formativos; 

reconhecimento e valorização do trabalhador-aluno como protagonista de seu 

http://www.cesteh.ensp.fiocruz.br/noticias/iv-encontro-sobre-formacao-em-saude-do-trabalhador-22-e-23-de-maio-de-2018-orientacoes-para#_ftn1


processo de formação; reconhecimento e valorização dos saberes do trabalhador-

aluno com vistas à reorganização dos seus processos de trabalho. 

  

Trabalho como matéria e motivo para a formação humana 

Organização das práticas educativas conforme necessidades de saúde da pessoa e 

populações, da gestão setorial e do controle social em saúde; reconhecimento da 

diversidade e especificidades loco-regionais como matéria para formação em Saúde 

do Trabalhador e suas interfaces com os marcos teóricos conceituais do campo; 

reflexão sobre os processos de trabalho numa perspectiva necessária de mudança e 

transformação das práticas profissionais e da organização do trabalho; identificação 

das necessidades da formação do trabalhador-aluno de maneira que a proposta de 

formação sirva de meio e finalidade para reflexão e ação na prática do profissional de 

saúde; 

  

Integralidade, interdisciplinaridade e transversalidade na formação 

A Integralidade responde pela incorporação, no currículo, dos saberes produzidos pela 

academia, pelos trabalhadores e pelos movimentos sociais, de modo que estejam a 

serviço da formação dos profissionais de saúde; além disso, significa também 

articulação entre ensino, pesquisa e serviço no projeto do formação, visando atuar 

sobre o objeto saúde do trabalhador sob diferentes perspectivas; 

A Interdisciplinaridade se realiza pela prática de parceria, reciprocidade, 

complementariedade, troca e diálogo, no intuito de impulsionar a construção do 

conhecimento sobre a realidade, em seus diversos matizes, de maneira a permitir que 

a pluralidade de sentidos respondam concretamente por ações capazes de 

transformar a realidade, quando apresentada de maneira adversa; 

A Transversalidade está organizada de duas maneiras: enquanto princípio teórico 

responde pela exigência de articulação entre os conhecimentos acadêmicos e a 

realidade vivenciada pelos alunos; enquanto método, refere-se àqueles 

temas/conteúdos que não pertencem a uma área específica, pelo contrário, são 

comuns a todas elas e, portanto, realizável em todas as partes do currículo: trabalho, 

ambiente, consumo, saúde, democracia, são exemplos. 

  

 



Diretrizes para Formação em Saúde do Trabalhador 

 Organizar a formação em Saúde do Trabalhador em torno de programas e não 
como eventos isolados; 

 Incentivar a criação de uma rede nacional colaborativa como estratégia para 
formação de profissionais em saúde trabalhador; 

 Incorporar às práticas pedagógicas o trabalho cooperativo e multiprofissional; 
 Estimular a oferta de cursos intersetoriais de modo a otimizar recursos, ampliar 

a integração e exercitar a interdisciplinaridade; 
 Estimular a construção e divulgação de instrumentos de intervenção em 

promoção, vigilância, assistência, reabilitação e produção e comunicação de 
informações em Saúde do Trabalhador, com base em problemas prioritários de 
cada território; 

 Estimular a intrasetorialidade que consiste na relação entre a Vigilância em 
Saúde do Trabalhador com os demais componentes da Vigilância em Saúde – 
Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde Ambiental, 
Promoção da Saúde e Vigilância da Situação de Saúde. Também é 
compreendida como o exercício da transversalidade entre as políticas de 
Saúde do Trabalhador e outras políticas setoriais, como Previdência, Trabalho 
e Meio Ambiente, e aquelas relativas ao desenvolvimento econômico e social, 
nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

 Articular pesquisa e formação, com vistas a produção de conhecimentos no 
campo; 

  Incentivar a construção de formas contínuas de cooperação entre o Cerest, 
rede de escolas e universidades; 

 Incorporar os movimentos sociais nas práticas de Formação e Vigilância 
realizadas no campo da Saúde do Trabalhador; 

 Fortalecer a perspectiva da intra e intersetorialidade, de modo que as práticas 
de formação em Saúde do Trabalhador sejam integradas com as ações 
coletivas em saúde (vigilâncias, promoção e prevenção) e com as de atenção 
individual,  em seus diversos níveis de complexidade. 

 Considerar as diversas experiências prévias dos trabalhadores, e ao mesmo 
tempo compreender a necessidade re-significar essas experiências, quando 
distintas daquelas preconizadas pelo campo; 

 Considerar que muitos trabalhadores não estão organizados sob a forma de 
sindicatos nem fazem parte de qualquer movimento social. 

  

Questões norteadoras para a discussão: 

1. A quem serve a formação em Saúde do Trabalhador? Para que estamos 

formando? 

2. Que ações podemos empreender para estruturar a formação em Saúde do 

Trabalhador na Renast? 

3. Como podemos / devemos trabalhar para garantir / ampliar formação em 

Saúde do Trabalhador na academia, considerando a graduação e a pós-

graduação?  

http://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/iii-oficina-formacao-qualificacao-saude-trabalhador-dialogo-os-atores-pratica
http://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/iii-oficina-formacao-qualificacao-saude-trabalhador-dialogo-os-atores-pratica
http://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/iii-oficina-formacao-qualificacao-saude-trabalhador-dialogo-os-atores-pratica
http://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/iii-oficina-formacao-qualificacao-saude-trabalhador-dialogo-os-atores-pratica


4. Como por em prática os princípios e diretrizes que organizam a formação em 

Saúde do Trabalhador? 

5. Que princípios e diretrizes podem ser incorporados à formação no campo da 

Saúde do Trabalhador? 

6. Como os Serviços de Saúde / Cerest / Movimentos Sociais podem contribuir 

para organizar formação em Saúde do Trabalhador na Renast? 

7. Que expectativas os Serviços de Saúde / Cerest / Movimentos Sociais 

depositam no CESTEH no âmbito da formação em Saúde do Trabalhador? 

  

Elaborar uma agenda de trabalho, para o próximo biênio, que tenha como pauta 

a formação em Saúde do Trabalhador destacando a responsabilidade de 

pessoas e instituições. 

 

  



ANEXO 8 

RELATORIA DOS TRÊS GRUPOS CONSOLIDADA 

 

1. A quem serve a formação em Saúde do Trabalhador? Para que estamos 
formando?  

A quem serve?  
- Serve para empoderar o controle social para cobrar ações em ST dos serviços e 
gestão; 
- Para os trabalhadores da saúde, os usuários e controle social, movimento social e 
sindicatos e parceiros de outros órgãos como: INSS, Ministerio do Trabalho; 
- Para os profissionais da Renast/SUS e para os trabalhadores usuários do SUS; 
- Para todos os trabalhadores (formal e informal), incluindo aqueles que não recebem 
pelos seus ‘trabalhos (trabalho entendido como transformação da natureza), tais 
como: uma mãe/pai que exerça trabalho doméstico sem remuneração, 
cuidador/cuidadora de algum familiar que não receba dinheiro por essa atividade, por 
exemplo. E trabalhadores que atuam no esquema de trabalho em casa (homeoffice).  
- Empregador também precisa participar do processo formativo. 
- Para membros da CIPA (que até esse momento é uma formação dada pela empresa, 
e poderia ser dada pelo sindicato em parceria com o Cerest) 
 
Para que estamos formando?  
- Para transformar, reflexão-ação, para mudar os processos de trabalho do SUS e dos 
ambientes de trabalho que fazemos a intervenção; 
- Capacitar os trabalhadores da rede SUS para desenvolverem ações em ST; 
 
Desafios:  
- Como formar para ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador de modo a se 
pensar em intervenção nessas situações identificadas acima - trabalho não 
remunerado, homeoffice, etc. Ex. Como intervir em determinado problema de saúde 
de um trabalhador que exerça uma função como doméstico(a), cuidador(a) sem 
remuneração? Como atuar junto ao trabalhador com vinculo não formal que exerça 
sua função em regime de homeoffice? A quem esses trabalhadores recorrem diante 
de um problema de saúde? Diante de uma questão previdenciária? Ao serviço público 
de saúde? Estarão os trabalhadores da saúde preparados para lidar com as questões 
que permeiam tais situações de trabalho? Nós, da Saúde do Trabalhador, estamos 
aptos para lidar com essas situações?  
- Rotatividade das pessoas que foram formadas, porém a formação deve acontecer 
para todos os profissionais da saúde que atuam nas diversas instâncias do SUS. 
- Diversidade de inserções no mundo do trabalho (produtivo e reprodutivos, vínculos e 
ambientes de trabalho mais tradicionais)  
 
 

2. Que ações podemos empreender para estruturar a formação em Saúde do 
Trabalhador na Renast? 
 
- Cursos em EAD irrestrito de público, além de constantes  atualizações ampliando a 
formação em ST para os diversos profissionais de saúde.  
- Capacitação para os profissionais dos Cerests e Controle Social (exemplo de curso 
para o controle social temos o curso coordenado pelo Professor Minayo – retomar?) 
- Focar a Formação para e na ação.  



- Delimitar que a formação será na base da saúde do trabalhador e não saúde 
ocupacional. 
- Parcerias com instituições de ensino que já tenham estruturadas em sua grade 
curricular  a disciplina/conteúdo em ST para atender diversas demandas em ST. 
- CEREST ofertar vagas para os cursos em ST. 
- CEREST participar das atividades da academia.  
- Estruturar espaços fisicos formativos dentro da carga horário de trabalho para os 
profissionais de saude inseridos no SUS  
- Capacitação em vigilância por processo produtivo 
- Utilizar a  metodologia de Educação Popular  para a formação do controle social e 
movimento social. 
- Elaborar proposta de uma Política de Formação para o SUS (a política de ST tem um 
componente de formação, os Cerests não são pólos de formação, são defensores da 
política e os trabalhadores são formados juntos com os técnicos e academia num 
processo compartilhado, sendo importante estarem presentes para ouvir e discutir). 
- Conhecer as experiências que estão acontecendo no país para conhecer as 
dificuldades e pensar em ações e propostas (vários exemplos que podem ser 
compartilhados, é preciso ouvir os atores sociais para retroalimentar) 
- Pensar na intra e intersetorialidade, chamar os parceiros para receber essa formação 
(MPT – Min Público do Trabalho?).  
- Trazer o Cegest do MS como parceiro nesse trabalho de formação. 
- Discutir o programa de formação para o Cerest de forma mais ampla, incluindo 
outros atores sociais como por exemplo o Ministério da Educação. 
- Buscar na prática com os trabalhadores, conhecer, aprender reconhecendo o 
protagonismo do trabalhador. Estimular a construção de espaços de debate como o 
fórum intersindical em outros estados/regiões, entendendo o FS como um espaço de 
formação em ST.  
- Para se criar um bom curso é preciso que o Cesteh vivencie as dificuldades 
cotidianas existentes nos Cerests, começar visitando alguns Cerest daqui mesmo do 
RJ, para conhecer a realidade local. 
- É importante que a formação pensada aqui tenha meta para alcançar e indicadores 
(não só de números mas de impacto, impactou o quê?) 
- Associar a capacitação a um plano de trabalho para fazer as ações de vigilância com 
indicadores de avaliação. 
- Para se escolher a melhor estratégia de formação é importante conhecer os perfis 
dos profissionais/trabalhadores, perfil de quem faz Visat, perfil de quem faz educação, 
perfil de quem faz acolhimento. (a ST é um mundo e não conseguimos atuar em tudo). 
- Criar estratégia de sensibilizar os gestores para apoiar a realização dos cursos em 
saúde do trabalhador.  
- Pensar na formação com eixos e indicadores para avaliação.  
- Orientar os Cerest na oferta de cursos (indicadores para avaliar os impactos, 
formação que transforme os processos de trabalho). 
- UFBA está na 2ª edição do “Curso de Especialização em Epidemiologia em ST” à 
distância, edital sairá em meados de Jun/18. (1ª edição teve participantes de todas as 
regiões do país, e as monografias foram tão boas que virarão um livro, que será 
lançado no ABRASCÃO agora em Jul/18) 
- Fazer parceira / integrar a Estratégia Saúde da Família (ESF) junto a Formação em 
Saúde do Trabalhador.  
- A formação em Saúde do Trabalhador precisa avançar e encontrar na CIPA um 
parceiro, onde a CIPA deveria lutar pelas questões de saúde do trabalhador (pode ser 
um espaço público da saúde pública dentro das empresas – questões de saúde e 
segurança do ambiente de trabalho).  
 
 
 



Observações: As discussões que se seguiram orientadas pelos tópicos foram 
realizadas sem delimitá-los.  
Na atual conjuntura, a luta precisa ser moldada em novos caminhos e enfrentamentos.  
Organizar debates com referenciais teóricos críticos e democráticos para a 
transformação da sociedade para a luta da implantação da política para os diversos 
profissionais que integram o SUS e que o trabalhador ali inserido entenda seu 
protagonismo. 
Reconhecer seu território   
 
 
3. Como podemos/devemos trabalhar para garantir/ampliar formação em Saúde 
do Trabalhador na academia, considerando a graduação e a pós graduação? 
 
- Criar um Grupo de Apoio, atuando junto ao Cesteh, formado pelos membros do 
Grupo de Formação Nacional e trabalhadores/sindicatos. Com a proposta de serem 
capacitados/qualificados, como se fossem um “minicesteh” / multiplicadores, para 
atuarem nas escolas de saúde pública e universidades locais discutindo a formação 
em ST, com um canal de interlocução do Cesteh. 
 
Observação: Chamar os especialistas que foram formados pelo Projeto Brasil (1996), 
eles poderiam ajudar no estados, troca de experiências em vigilância. 
 
 
 
4. Como por em prática os princípios e diretrizes que organizam a formação em 
Saúde do Trabalhador? 
 
 
5. Que princípios e diretrizes podem ser incorporados à formação no campo da 
Saúde do Trabalhador? 
 
“Deve haver uma interação entre o formador e o formando” 
 
 
6. Como os Serviços de Saúde / Cerest / Movimentos Sociais podem contribuir 
para organizar formação em Saúde do Trabalhador na Renast? 
 
- Atuar em todas as esferas onde tenham trabalhadores organizados ou não 
(exemplos: fóruns populares sindicais, organização das Cists, conselhos de saúde 
Organizar a formação da Renast) 
- Incluir o controle social nas ações dos Cerests. 
- Escuta pelo Cerest para entenderem o diagnostico   
- Instrumentalizar/atuar na formação de multiplicadores dos CEREST para formarem 
os profissionais e usuários ali envolvidos. 
- Formação ampliada nas escolas municipais, estaduais e universidades, controle 
social, Educação popular (incorporada) para a educação permanente, atendendo 
diversos públicos nos conteúdos as reflexões críticas em saúde do trabalhador. 
- Planejamento e Formação continuada e multiplicada para instrumentar as ações de 
vigilância, junto com o controle social e sindical que previamente precisará de uma 
formação local  básica e crítica, incluindo reuniões preparatórias matriciadas  para as 
diversas ações.  
- Processo produtivo localmente identificado por estudos para uma aplicabilidade mais 
eficaz  
- Pensar em estratégias para enfrentamento do profissional que deseja fazer a 

diferença, ou seja, que deseja agir conforme os princípios e diretrizes da ST.  



- Elaborar campanhas para informar aos trabalhadores o que é o Cerest, o Cesteh, 
etc. Nos processos formativos, os trabalhadores precisam estar esclarecidos sobre 
onde ir, onde procurar ajuda. 
- Divulgação (sistematizada) das experiências de formação na Renast online.  
 
 
 
7. Que expectativas os Serviços de Saúde / Cerest / Movimentos Sociais 
depositam no CESTEH no âmbito da formação em Saúde do Trabalhador? 
 
- Cesteh crie seu Conselho Gestor como exemplo para os Cerest 
- Cursos curtos contínuos para uma formação e aplicabilidade voltados para a prática 
para técnicos que atuam na vigilância 
- Educação continuada e EAD 
- Ofertas anuais e semestrais dos cursos 
- Formação técnica para o controle social e profissionais de saúde. 
- Ampla divulgação dos cursos. 
- Necessidade de maior divulgação das ações do Cesteh. 
- Cesteh assuma protagonismo na formação em ST para o SUS com o apoio dos 

atores sociais, ele é o órgão ligado ao Min da Saúde para formar em ST, não há outro 

órgão. Precisamos ter uma linha ordenadora dessas ações, e o Cesteh precisa 

assumir esse lugar. 

 
 
8. Elaborar uma agenda de trabalho, para o próximo biênio, que tenha como 
pauta a formação em Saúde do Trabalhador destacando a responsabilidade de 
pessoas e instituições. 
 
Apresentar as atas/registros dos encontros anteriores  
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ANEXO 10 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 11 

AVALIAÇÕES GERAIS (Cadernos/Encontro/Grupo de Formação Nacional) 

 

1. PONTOS POSITIVOS / ELOGIOS 

 

Irina 

- Parabenizar pela organização! Foi muito estimulador e reenergizante o encontro! 
Estava precisando encontrar esses espaços na Saúde do Trabalhador. Ficamos muito 
por conta do serviço e as discussões me ajudaram a (res)significar algumas práticas e 
pensamentos na área.  
 
- Além dos exemplares dos livros para cada CEREST! Fiquei muito contente com os 
regalos! 
 
- Os pontos positivos me atravessaram muito mais! Rs 
 
 
Augusto Campos 

- Minha avaliação é muito positiva. Ouvi que alguns estão preocupados com produtos 
concretos.  Não concordo. O grupo nacional está trabalhando. Ele é que vai entregar 
os produtos. 
 
- Minha avaliação é totalmente positiva. E agora o grupo tem a síntese das discussões 
e a proposta como tarefas. O encontro ele deve ser institucionalizado pelo Cesteh e 
avalizado pelo MS (se possível). Se não, ser uma linha de pesquisa multicêntrica já é 
um resultado relevante. 
 
 
Cássia 

Gostei muito do Encontro e das discussões, apresentações.... foi tudo bem.  

 

Joseane 

Eu não tenho nenhuma crítica. Acredito ter superado as expectativas e contribuirá pra 

melhoria dos serviços. 

 

Eliana Felix 

O evento foi dinâmico, coerente e produtivo. A equipe se empenhou, resolveu, correu 
e realizou! Parabéns para todos e todas nós! 

 

Silvia Albertini 

- Um ponto positivo foi tirar pessoas responsáveis para as ações. 



- O grupo que participei que discutiu o Fórum Intersindical foi de fundamental 
importância pois vislumbrei uma esperança na organização dos trabalhadores em prol 
da saúde do trabalhador. A experiência na formação dos técnicos e movimentos 
sindical em VISAT estaremos realizando o curso no Paraná no próximo semestre. 
 
- Uma questão que foi debatida, é a formação em Saúde do Trabalhador dentro 
da rede do SUS. No Paraná temos técnicos da ST nas 22 Regionais de Saúde e o 
CEREST é formado por esses técnicos então nossa organização é dentro da rede do 
SUS, embora temos muitas dificuldades de capacitar a APS. Esse ano por conta da 
elaboração do plano de vigilância e atenção a saúde das populações expostas aos 
agrotóxicos a rede primaria de saúde será capacitada. 
 

1.1.Observações 
 
 
Silvia Albertini 
 
- Primeiro dia: A discussão sobre a proposta de estruturação de programa ou política 
de saúde do trabalhador foi muito bom, destaco pontos do debate que avalio 
fundamentais: 
Que a que formação em saúde do trabalhador esteja inserida na rede de atenção do 
SUS - Atenção primária em saúde, vigilância em saúde (epidemiologia, sanitária, 
saúde do trabalhador e ambiental) e demais pontos da RAS; 
 
- Outro ponto importante discutido no primeiro dia e nos dias subsequentes é pensar 
na formação do aspecto prático, para intervenção/vigilância nos ambientes de 
trabalho, mas também é fundamental pensar em formação que contempla a história da 
formação das sociedades, para que o técnico em vigilância em saúde tenha uma 
identidade de classe e consiga entender seu papel enquanto agente público, de 
prevenir doenças e acidentes de trabalho através da vigilância em saúde entre outras 
atribuições. 
 
- Fundamental incluir nos momentos de capacitação a análise de conjuntura política 
econômica que tem interferência direta nos processos de trabalho e condições de 
trabalho, a realidade contribuindo na direção da formação. 
 
- A participação dos trabalhadores no processo de formação, o trabalhador sendo o 
sujeito mostrando a realidade, trocando saberes; 
 
- " Formação para transformação da realidade" (fala do Gideon) 
 
- A categoria trabalho com central no processo de formação em saúde do trabalhador; 
Formação para contribuir nas organizações sindicais para participação nos fóruns 
populares institucionais (CISTs, Conselhos, etc.) 
 
 

 

 

 

 

 



2. DIFICULDADES / DESAFIOS / CRÍTICAS   

 

2.1.Com relação a Estrutura do evento 

Leda 

- Faltou um café da manhã, mesmo que fosse simples, só com bolo e salada de frutas 
feitos pelo pessoal do próprio Cesteh. Tenho certeza que as pessoas não se negariam 
a ajudar. 

- Colocaram apenas 1 garrafa de café para o auditório. Acabou rapidinho. 

- No próximo, dever ser bem destacada a necessidade de cumprir os horários de início 
e fim das sessões. Isso evitará que retardatários peçam a palavra para falar de 
assuntos já discutidos antes de eles chegarem e permitirá que os participantes 
possam almoçar com mais tranquilidade, respectivamente. 

- Achei confusa a questão do almoço. Sabendo que os restaurantes ficam do outro 
lado do campus, deveria ter sido traçada uma estratégia que facilitasse o 
deslocamento. Ouvi muitas pessoas reclamando da distância e do pouco tempo 
disponível. Para o próximo encontro, talvez possa ser organizado um sistema de 
carona com trabalhadores do Cesteh que têm carro. 

- O bloco de notas era muito grande, pelo menos para mim. Se os blocos menores 
forem bem mais baratos, talvez seja melhor optar por eles para reduzir custos. 

- Para o próximo, deve-se pensar numa fonte de financiamento para impressão do 
caderno de relatos. Seria importante que todos recebessem um exemplar. A biblioteca 
também deveria receber pelo menos uma unidade. 

- Os certificados poderiam ter sido confeccionados em PDF e enviados por e-mail. Isso 
reduziria custos e trabalho. 

 

Irina 

- Divulgar com maior intensidade para os serviços a proposta e o próprio evento para 
trabalhadores dos serviços; 

- Tentar cumprir, ainda que com algum atraso, os horários da programação, 
considerando as atividades, mesmo sem muitos participantes (fiz parte dos atrasos no 
retorno do almoço), pois as discussões são bem intensas e podem se dar com quem 
está presente. Quem chega depois, além de perceber que perdemos parte do 
conteúdo, também consegue se inserir nas discussões; 

 

Renata Neto 

- Lista de presença deve ter, além do nome e assinatura, e-mail, instituição e estado. 
Sem esses dados não dá para fazer estatística ou entra em contato posterior caso 



necessário. Mesmo que as inscrições sejam feitas com antecedência, o momento da 
inscrição é um momento para a conferência e sempre tem inscrições na hora. 

- Para as atividades em grupos, pensar em uma sala só para aqueles que chegam 
atrasados. Assim a discussão nos grupos não ficam indo e vindo de acordo com a 
chegada de novos participantes. 

 

Cassia 

- O ponto negativo foi o ar condicionado muito frio no auditório e nas salas..... Piorei da 
alergia. Nada mais.... 

 

Silvia Albertini 

- Com relação aos dois dias achei que teve pouca participação dos relatos de 
experiências, pelo que recebi de informação foi por falta de recursos financeiros dos 
municípios e estados e também pela de comunicação entre os profissionais e 
FIOCRUZ que poderia ter financiado a vinda dos profissionais. 

 

Eliana Félix 

- Fator limitante na minha avaliação considerando o momento atual: restaurantes e 
ausência de recursos. Para os próximos pensarmos em editais abertos para 
financiamento. 

 

2.2.Com relação ao Organização do Evento 

 

Leda 

- A lista com a distribuição das salas para as discussões do 2º dia deveria ter sido 
entregue na pasta que os participantes receberam no 1º dia. 

- O presidente da Asfoc deveria estar presente (não sei se foi convidado e não 
compareceu ou se esqueceram mesmo dele) 

- Deveria ter sido posto um limite para as falas do auditório, de modo a permitir a 
participação de mais pessoas. Na próxima vez, deve-se pedir que as pessoas sejam 
objetivas em suas falas e estabelecer um limite de tempo para cada um. 

- Seria importante dar espaço para pessoas diferentes, que nunca estiveram à frente 
de grandes reuniões, para permitir o surgimento de novas lideranças e, 
consequentemente, o fortalecimento da saúde do trabalhador na região onde atuam. 
Não estou dizendo para afastar os antigos, mas sim mesclá-los com os mais novos, 



embora a mistura precise ser bem pensada para não haver constrangimentos. Sei que 
isso irá ferir egos de certas celebridades, mas o próprio Gideon disse que é preciso 
reinventar, sem falar que é necessário preparar os herdeiros. 

- Talvez fosse bom haver uma reunião entre os coordenadores das discussões ANTES 
da oficina, para que todos saibam o porquê dos tópicos selecionados e possam 
conduzir as discussões de forma alinhada. 

- Fiquei incomodada com o foco dos participantes nas ações de vigilância, como se a 
ST se resumisse a essa “bolha”, conforme foi dito no evento. Creio que um dos 
debates da próxima oficina poderia abordar essa “miopia” dos trabalhadores. 

 

Irina 

- Caso tenham participantes pela primeira vez no encontro, divulgar com um pouco 
mais de antecedência as diretrizes do evento e a proposta do GT, pois eu não sabia, 
até o momento do acontecimento, do que se tratava; 

- Estive com dois dos palestrantes que não sabiam sobre o que tratava a mesa na qual 
eles iriam ter fala. Com isso, dar uma reforçada na participação deles quando mais 
próximo do evento; 

 

Renata Neto 

- As atividades desenvolvidas pelo Cesteh e pelo grupo nacional deveria ter sido 
apresentada no início, que os grupos ficasse muito tempo discutindo e sugerindo 
coisas que já estão sendo feitas  

- Precisa melhorar a conversa com os coordenadores antes do evento, esclarecendo o 
que já está sendo feito, tirando dúvidas e o que se espera deles no evento. 

 

Silvia Albertini 

- Acredito que se tivesse um texto guia poderíamos ter avançado na elaboração dos 
princípios e diretrizes da política ou programa de formação. 

 

Eliana Félix 

- Instrumento de avaliação para todos os participantes pós evento 

- Encontro com os coordenadores de mesas para esclarecimentos quanto ás 
expectativas, propósitos e possíveis desdobramentos 

- Mesas com participação dos serviços. 



2.3. Com relação ao Edital do Caderno de Relatos 

 

Eliana Félix 

- Ter um metodologia de trabalho que contemple uma discussão com os pareceristas 
dos trabalhos avaliados (antes da devolutiva para o autor). 

- Relacionar exemplos na forma de anexo ao edital que explicite a formatação 
bibliográfica desejada (conforme a regra adotada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


