
SUA REFERÊNCIA NA INTERNET 

SOBRE O QUE ACONTECE 

NA ÁREA DE SAÚDE DO 

TRABALHADOR.

 Ministério da Saúde
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DE SAÚDE DO TRABALHADOR
OBSERVATÓRIO 

Um dos grandes desafi os na construção do Sistema 

Único de Saúde é a democratização e o acesso à 

informação. Há muito tempo lutamos para promovê-

los em todas as áreas do SUS. O Observatório tem 

essa fi nalidade, é parte dessa luta. Ele é um dos 

instrumentos que poderá auxiliar na otimização da 

informação em saúde do trabalhador, disponibilizando 

dados, promovendo intercâmbio de experiências e 

colaborando na tomada de decisões para o alcance da 

efi ciência, eqüidade dos serviços – além, é claro, de 

permitir um maior controle social.

PÚBLICO-ALVO

Profi ssionais de saúde e de outras áreas de 

interesse.

Gestores e conselheiros de saúde municipais, 

estaduais e federal.

Associações de portadores de doenças 

relacionadas ao trabalho.

Estudantes.

Usuários do Sistema Único de Saúde 

(trabalhadores e seus representantes).

E-mail para contato:

cosat@saude.gov.br
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OBJETIVOS NÚCLEOS TEMÁTICOS
 Oferecer à sociedade informações sobre as políticas 

públicas em que possam servir de diagnóstico 

em saúde do trabalhador, apoiando ações de 

planejamento e do controle social.

 Divulgar os indicadores de saúde do trabalhador 

para a construção de um sistema de vigilância e de 

acompanhamento sobre os agravos à saúde dos 

trabalhadores e ao meio ambiente.

 Publicar indicadores de impacto, gestão e de 

avaliação da qualidade e cobertura da Atenção 

Integral à Saúde dos Trabalhadores.

 Divulgar documentos visando as ações na área de 

saúde do trabalhador.

 Estabelecer a troca de experiências entre 

profi ssionais da área de saúde, pesquisadores e o 

Movimento Social.

O OBSERVATÓRIO OFERECE INFORMAÇÕES, 

DOCUMENTOS E LINKS SOBRE:

Controle social.

Políticas públicas de saúde do trabalhador 

urbano, rural e do setor informal.

Erradicação do trabalho infantil.

Acesso à Biblioteca Virtual em Saúde do 

Trabalhador.

Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador – RENAST.

Legislação.

CONTEÚDO

COM O INTUITO DE FACILITAR O 

ACESSO, O OBSERVATÓRIO ESTÁ 

ORGANIZADO DA SEGUINTE FORMA:

Apresentação.

Mapa do Brasil: documentos relacionados ao 

tema saúde do trabalhador nos Estados.

Pesquisas – dados de identifi cação da 

pesquisa: título, autores e resumo. Texto 

completo na Sala de Leitura.

Envie sua Experiência: espaço para discussão 

e troca de informações.

Links: acesso a sites selecionados.

Destaques: notícias e informações da área 

de saúde do trabalhador.

O OBSERVATÓRIO DE SAÚDE DO TRABALHADOR 

É UMA INICIATIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

QUE VISA A PROPICIAR O MAIS AMPLO ACESSO 

ÀS INFORMAÇÕES E ANÁLISES SOBRE SAÚDE 

DO TRABALHADOR. DESSE MODO FACILITA A 

PRODUÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS, BEM COMO 

A MELHOR FORMULAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, 

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS E PROJETOS SETORIAIS 

NA ÁREA, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVI-

MENTO DE UM EFETIVO CONTROLE SOCIAL.


