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MUNICÍPIOS SENTINELAS NO CONTEXTO DA REDE NACIONAL DE 
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO TRABALHADOR  

 
 Coordenação da Área Técnica de Saúde do Trabalhador do MS 

 Grupo de Coordenadores Estaduais da Rede Nacional de Saúde do Trabalhador - 
RENAST  

 
INTRODUÇÃO 

 
 
 A 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, convocada pelo Conselho 
Nacional de Saúde e pelo Ministério da Saúde, em conjunto com os Ministérios do Trabalho e 
Emprego e da Previdência Social, apresenta-se como um espaço privilegiado para discutir, 
construir e avaliar a política pública do governo brasileiro para essa área. 
  

No âmbito da saúde, uma atenção diferenciada à saúde dos trabalhadores começou a 
ser construída efetivamente a partir da década de 70 quando foram organizados os primeiros 
Programas de Saúde do Trabalhador na rede de serviços de saúde e em hospitais 
universitários. Todo um cenário social favoreceu essa construção, incluindo a reorganização 
do movimento sindical que inseria, entre suas reivindicações, o direito à saúde e a condições 
adequadas de trabalho. 
  

O termo Saúde do Trabalhador surge no interior do Movimento da Reforma Sanitária 
que se intensificou no país a partir da década de 80. A união dos esforços dos trabalhadores 
com os técnicos de saúde ligados às universidades e ao Ministério da Saúde propiciou as 
bases desse conjunto de saberes e práticas, em contraponto aos modelos hegemônicos então 
vigentes na área de saúde e trabalho (NARDI, 1997)1. 
  

Na VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em março de 1986, foi proposta a 
criação do Sistema Único de Saúde (SUS) que incluía entre as suas responsabilidades a 
atenção à saúde dos trabalhadores. A 1º Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, 
realizada em dezembro do mesmo ano, reiterou essa proposta. 
  
 A Saúde do Trabalhador consolida-se como conceito dentro dos textos legais na 
Constituição de 1988 e na Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080) de 1990, que a definiu, no seu 
parágrafo 3º do artigo 6º, como “um conjunto de atividades que se destina, por meio das ações 
de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde do 
trabalhador, assim como visa à recuperação e à reabilitação dos trabalhadores submetidos aos 
riscos e agravos advindos das condições de trabalho”. 
  

A afirmação do movimento dentro do campo institucional acontece na IX Conferência 
Nacional de Saúde e na 2ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, em 1994 (DIAS, 
1994)2. Essa 2ª Conferência foi representativa pois declara os compromissos do SUS com a 
atenção à saúde dos trabalhadores, a necessidade do desenvolvimento de uma política 
integrada de governo para a área e a articulação intersetorial das ações. 
                                                 
1 NARDI, H. (1997). Saúde do Trabalhador. In: A.Cattani (org.). Trabalho e tecnologia; dicionário crítico. 
(pp.219-224). Petrópolis:Vozes. 
2 DIAS, E. (1994). A atenção à saúde dos trabalhadores no setor saúde (SUS) no Brasil: realidade, fantasia ou 
utopia. Campinas: Universidade Estadual de Campinas (Tese de Doutorado). 
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A definição constitucional, regulamentada pela Lei 8.080, favoreceu a implantação de 

vários Programas e Centros de Referência em Saúde do Trabalhador – CRSTs ou CERESTs - 
na rede de serviços públicos de saúde. Os CRSTs constituem-se como pólos irradiadores, no 
âmbito de um determinado território, da cultura especializada subentendida na relação 
processo de trabalho/processo saúde-doença, e de suporte técnico e científico nesse campo do 
conhecimento. 

 
Além da criação dos CRSTs, foi produzida toda uma legislação infraconstitucional 

(leis, portarias, resoluções e outros instrumentos legais) e uma série de instrumentos de apoio 
às ações  de Saúde do Trabalhador. Esta estratégia adotada de nuclear as ações de Saúde do 
Trabalhador em serviços permitiu avanços setoriais, acúmulo de experiências, conhecimentos 
técnicos e capacitação profissional.  

 
A partir de meados dos anos 90, constatou-se a necessidade de melhor articular as 

atividades de Saúde do Trabalhador na rede de serviços do SUS. Nesse sentido, através da 
Portaria 1.679/02 foi criada a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador –
RENAST, enquanto uma rede de ações, de informações, de práticas e de controle social no 
âmbito da Saúde do Trabalhador, articulados à rede SUS. Foi prevista a criação de Centros de 
Referência estaduais, regionais e municipais, e constituídas Coordenadorias Estaduais com o 
objetivo de articular a RENAST em seus territórios. 
  

Hoje, considerando a importância da articulação das ações e informações em Saúde do 
Trabalhador. reafirma-se a importância da RENAST e a necessidade de ampliar sua 
abrangência e a rede de Centros de Referência (CRSTs), bem como de investir na estruturação 
da Rede de Serviços Sentinela (para diagnose, notificação e tratamento dos agravos de saúde 
relacionados ao trabalho), e na organização do Sistema de Observação em Saúde do 
Trabalhador. Ainda, na ampliação e consolidação da RENAST, demarca-se a necessidade de 
criação/definição de Municípios Sentinelas, como uma estratégia e alvo de intervenção, 
buscando a viabilização de investimentos para otimizar os serviços e ações integrando todos 
os níveis de assistência e de vigilância, aí incluindo-se ações intersetoriais para garantia de 
acesso aos direitos sanitário-previdenciário-trabalhistas. 
 
 

CRITÉRIOS PARA CONCEITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS SENTINELAS  
 
 

Ao se trabalhar com a categoria Município Sentinela, faz-se necessário aprofundar o 
debate sobre os critérios que possam caracterizar, tanto conceitualmente quanto 
operacionalmente, o que será compreendido como  Município Sentinela no âmbito da Saúde 
do Trabalhador. Nesse sentido, faz-se necessário construir um eixo que explicite o que está 
sendo proposto como Município Sentinela. Tal eixo compõe-se dos seguintes componentes: 
(i) princípios referenciais, que coincidem e explicitam algumas das diretrizes centrais do 
Sistema Único de Saúde; (ii) dimensões de observação da realidade local quanto a aspectos 
relacionados à saúde-trabalho, constituindo-se como categorias que englobam os diferentes 
aspectos a serem dimensionados e; (iii) variáveis/indicadores capazes de representar 
objetivamente esses diferentes aspectos (componentes das categorias).   
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Uma vez entendido o Município Sentinela em termos de critérios que o conceituam, 
este deve ser também compreendido como alvo de um plano de ação estratégico para 
enfrentamento das situações que forem apontadas como problemas, em direção a melhorias – 
situações desejadas em termos de mudanças, através da consolidação e integração das ações 
de Saúde do Trabalhador (vigilância, assistência, promoção da saúde e desenvolvimento 
sustentável) na rede intrasetorial e intersetorial de serviços loco-regionais com participação e 
controle social.  
 
 
1) PRINCÍPIOS REFERENCIAIS 
 

Na concepção de Município Sentinela devem ser respeitadas diretrizes que têm sido 
amplamente destacadas para a consolidação do Sistema Único de Saúde, quais sejam: (a) os 
princípios da descentralização e da regionalização, aqui enfatizados porque as ações devem 
ser geradas no âmbito municipal, mas também abarcando os municípios vizinhos, exigindo, 
portanto, estratégias de pactuação; (b) o da integralidade, buscando assegurar, 
intrasetorialmente, a associação de ações assistenciais e de vigilância em Saúde do 
Trabalhador e, intersetorialmente, ações articuladas através dos diferentes órgãos, inclusive 
os ministérios diretamente envolvidos nas questões de saúde e trabalho; (c) o do controle 
social  que aqui deve estar, em especial, imbuído do desafio de monitorar os processos 
produtivos e, por fim (d) a problematização das questões relacionadas ao desenvolvimento 
econômico loco-regional, pautando-se o debate sobre os desejados modelos de 
desenvolvimento sustentável. 
 

Vale ressaltar que todos esses princípios importam especialmente no momento de se 
pensar o plano de ação para enfrentamento dos problemas identificados ao se demarcar o 
Município Sentinela. 
 
2) CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS NA REALIDADE DE SAÚDE-
TRABALHO 
 

Os elementos que dizem respeito ao binômio saúde-trabalho, isto é, que possam 
traduzir a estrutura, relações e impacto dos processos produtivos sobre a saúde e qualidade de 
vida, devem ser buscados a partir de categorias que expressem a situação  epidemiológica, 
previdenciária e socio-econômica. Essas categorias indicam a concepção desejada na 
definição de Município Sentinela, envolvendo critérios epidemiológicos, com base nas 
doenças relacionadas ao trabalho, mas também avançando na análise de outros critérios a 
serem observados nas realidades loco-regionais, incorporando informações mais amplas sobre 
a situação social e de trabalho. 
 

É necessário ressaltar a precariedade dos dados oficiais disponíveis sobre saúde e 
trabalho no Brasil, com sabidas limitações em termos de cobertura e qualidade dos registros. 
O banco de dados do INSS é o único disponível para todo o país com informações mais 
completas e que podem ser desagregadas por municípios. Sua principal limitação é a 
cobertura apenas dos trabalhadores da economia formal. Os dados do SIM (Sistema de 
Informações de Mortalidade) e de outros sistemas ligados ao SUS são incompletos para se 
caracterizar os casos de mortes e agravos relacionadas ao trabalho. 
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Para mapeamentos iniciais, propõe-se o levantamento dos principais ramos de 
atividades predominantes nos Estados e níveis locais, e a situação de benefícios 
previdenciários associados a doenças mais significativas (de maior interesse no âmbito da 
Saúde do Trabalhador). Dentre os indicadores sociais mais amplos, deve ser avaliado o índice 
de desenvolvimento humano (IDH), indicador composto que se encontra disponível para cada 
município.  

 
Devido às limitações dos sistemas de informação de abrangência nacional, enfatiza-se 

a importância de serem exploradas diferentes bases e fontes de informações, que sejam 
específicas e relevantes dentro das realidades loco-regionais. Propõe-se, então, a utilização de 
bancos de dados nacionais e outras fontes disponíveis em cada estado e/ou município. Nessa 
perspectiva torna-se fundamental o papel dos Centros de Referência e Coordenações 
Estaduais, apontando caminhos e critérios pertinentes às suas realidades, incluindo o 
levantamento de informações e indicadores qualitativos. Por outro lado, devem ser ouvidas 
todas as instâncias de atuação na área de Saúde e Trabalho, como é o caso das CISTs e outros 
atores sociais.  

 
Do ponto de vista da estrutura do sistema local de saúde, é importante que sejam 

caracterizadas as atuais condições de gestão e funcionamento da rede de serviços de saúde, 
levantando aspectos sobre a organização e capacidade de operacionalização da rede SUS. 
Tais informações são fundamentais para se pensar na inserção e ampliação das ações de 
saúde do trabalhador no contexto do SUS, buscando o enfrentamento dos problemas que 
forem identificados.  

  
A caracterização/definição de um Município Sentinela resultará da análise de 

indicadores que reflitam as realidades locais, considerando os critérios representativos de sua 
situação epidemiológica, previdenciária e socioeconômica, agregando-se informações sobre a 
organização do Sistema Local de Saúde (rede SUS).    
 
3) MUNICÍPIOS POTENCIALMENTE ELEGÍVEIS  
 

Propõe-se a realização de projetos-piloto em um conjunto de municípios, para 
avaliação dos critérios definidores de um Município Sentinela e para implementação de 
Planos de Ação visando a resultados (mudanças nas situações críticas identificadas). Os 
municípios selecionados serão tomados como os primeiros de uma série e para o processo 
seletivo inicial propõem-se algumas premissas ou requisitos, caracterizando os municípios 
potencialmente elegíveis. 

 
Duas premissas são destacadas: 
 
 Cobertura por CRST: o município deve estar localizado em uma região aonde exista um 

Centro Regional de Saúde do Trabalhador (CRST), habilitado pelo Ministério da Saúde. O 
município a ser considerado Município Sentinela não precisa necessariamente ser a sede 
do CRST, mas deve fazer parte de uma região abrangida por um CRST. Justifica e reforça 
essa premissa a decisão de que os CRSTs devem ser o foco de sistematização, indução e 
irradiação das ações de refinamento dos diagnósticos dos Municípios Sentinelas e de 
construção dos Planos de Ação loco-regionais, isto é, devem funcionar como instâncias 
mediadoras da elaboração, implementação e monitoramento das ações previstas. 
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 Representação das macro-regiões: deve-se assegurar a inclusão de pelo menos um 
município de cada macro-região do país, devendo, portanto, serem realizados processos 
analítico-seletivos em separado por macro-região. 

 
Além dessas premissas, deve-se considerar, dentre os critérios de prioridade, o recorte de 

municípios que sejam enquadrados como “pólo” de uma micro-região estadual. Tal escolha 
fundamenta-se na existência de uma rede de informações já implementada nesses municípios.  

 
Não obstante esses requisitos inicialmente sugeridos, vale ressaltar o papel central dos 

Centros de Referência e das Coordenadorias Estaduais de Saúde do Trabalhador no 
apontamento dos critérios definitivos de definição e seleção dos Municípios Sentinelas, 
delineando as bases dos processos analítico-seletivos para identificação das realidades loco-
regionais e suas prioridades.  
 
4) DIRETRIZES PARA O PLANO DE AÇÃO DOS MUNICÍPIOS SENTINELAS 
 

Os Planos de Ação a serem implementados pelos Municípios Sentinelas, para 
enfrentamento dos problemas identificados, devem guiar-se pelos princípios referenciais 
ressaltados enquanto diretrizes de consolidação do Sistema Único de Saúde, agregando 
diretrizes especialmente relevantes na área de saúde e trabalho. No quadro seguinte 
encontram-se os eixos para a sistematização de informações/ações, que devem ser 
demarcadas caracterizando a situação atual e apontando para as mudanças em direção a uma 
situação desejada.  
 

Ressalta-se que todo o plano de ação deve ser norteado pelos conceitos e dispositivos 
do Humanizasus3, buscando sobretudo a eliminação de barreiras no acesso dos trabalhadores 
aos direitos sanitário-previdenciário-trabalhistas (configurando em uma rede ampliada de 
serviços), e assegurando a democratização das relações de trabalho, com a implementação de 
mecanismos de gestão participativa.  
 
Eixos e Enfoques 
 
1) Descentralização/Regionalização 
 
Enfoque nos instrumentos institucionais atualmente utilizados para organizar a assistência e a 
gestão no plano loco-regional. Demarcar a forma de inserção dos serviços e ações de saúde 
do trabalhador, explicitando o modo como estão e/ou serão organizados e gerenciados para 
propiciar o acesso à população da região. 
 
 Devem ser apresentadas informações acerca dos instrumentos vigentes de pactuação loco-

regional, utilizados para viabilizar e regular a oferta de serviços (pactos de gestão como 
PDR e PPI).  

 
 Breve relato sobre os modos de relação intergestores na esfera loco-regional. 

 
 Formas como têm sido implementadas as diretrizes do Ministério da Saúde/COSAT e 

                                                 
3 Para maiores informações sobre princípios e dispositivos do Humanizasus, ver documentos diretivos da Política 
Nacional de Humanização/PNH (www.saúde.gov.br/humanizasus)  
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RENAST no âmbito loco-regional e papel desempenhado pelas Coordenações Estaduais, 
CRSTs e outras instâncias de abrangência regional.  

 
 Potencialidades identificadas na esfera das relações institucionais, no sentido de abrigar 

propostas de avanços e consolidação de ações de Saúde do Trabalhador no município e 
região.  

 
2) Integralidade da Atenção 
 
Enfoque nas estratégias que assegurem ampliação e qualificação de acesso, vínculos, e 
responsabilização em rede. Demarcar a abrangência das necessidades em Saúde do 
Trabalhador, que exigem a continuidade da assistência não somente restrita ao setor saúde, 
mas articulando ações previdenciárias e trabalhistas, além de ações coletivas e de vigilância 
estendidas aos ambientes de trabalho e meio-ambiente. Nesse sentido, demarcar também a 
necessidade de gestão integrada, intra e intersetorialmente, exigindo articulações e 
negociações em diferentes direções para cobrir as necessidades e interesses dos trabalhadores. 
 
 Conhecimento da realidade loco-regional: Devem ser realizados diagnósticos ampliados, 

incorporando diferentes vertentes de informação: 
o Mapeamento dos processos produtivos e seus graus de riscos. 
o Distribuição dos trabalhadores expostos, cobrindo a área urbana e cuidando para  

avançar no levantamento do trabalho rural e outros de relevância regional. 
o Mapeamento das comunidades expostas a resíduos procedentes de ambientes e 

processos de trabalho. 
o Perfil epidemiológico dos trabalhadores atendidos nos serviços. 
o Mapeamento dos benefícios concedidos pelo INSS. 
o Levantamento das situações investigadas e fiscalizadas a partir das Delegacias 

Regionais do Trabalho. 
o Levantamento das situações registradas e acompanhadas no âmbito do Ministério 

Público, Sindicatos, ONGs e outras instâncias com atuação na área de saúde e 
trabalho. 

 
 Estudos ampliados: Programar realização de inquéritos voltados para a população de 

trabalhadores, ampliando os métodos de investigação com levantamentos de aspectos 
sobre as relações de trabalho nos principais ramos de atividade/processos de trabalho. 

 
 Conhecimento da capacidade instalada e organização da rede de serviços/sistema de 

saúde loco-regional: 
o Mapeamento dos serviços da rede, considerando estrutura física, distribuição, 

papéis, modos de funcionamento e fluxos.  
o Levantamento das ações já realizadas nos diferentes serviços (assistência, apoio 

diagnóstico e terapêutico, vigilância, etc) que estejam relacionadas à saúde do 
trabalhador, identificando seus limites, pontos críticos (fragmentação, concepção, 
abrangência, etc) e levantando fatores dificultadores e facilitadores para sua 
ampliação/reorganização (no âmbito da rede SUS). 

o Estratégias e instrumentos atualmente utilizados para viabilizar e monitorar a 
articulação dos diferentes níveis de organização da rede, levantando fatores 
dificultadores e facilitadores para efetivar a gestão integrada, inclusive na 
perspectiva de incorporação/reorganização das ações de saúde do trabalhador. 
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o Apontar estratégias e instrumentos para viabilizar a inserção e/ou ampliação das 
ações de Saúde do Trabalhador na rede, delineando os tipos de ações a serem 
implantadas e papel dos diferentes serviços. Explicitar as potencialidades para 
incorporação e consolidação de ações nos diferentes eixos de abordagem 
(assistenciais e de vigilância, contemplando acesso aos direitos sanitário-
previdenciário-trabalhistas). 

o Estratégias de educação permanente dos trabalhadores da rede, incluindo 
capacitações introdutórias e outras na área de Saúde do Trabalhador. 

 
 A Rede SUS e a Saúde dos Profissionais da Saúde: Levantamento dos serviços e ações 

voltados para a saúde dos trabalhadores da saúde, apontando os principais pontos críticos 
e perspectivas de inovação/reorganização, incluindo metas e acordos para melhorias. 
Direcionar atenção especial ao processo de gestão, enfatizando propostas de ampliação e 
consolidação da gestão participativa no trabalho em saúde.  

 
 Políticas intersetoriais:  

o Descrição de experiências existentes e avaliação da capacidade dos gestores 
quanto à formulação e condução de projetos e ações intersetoriais, envolvendo 
diferentes atores. Estratégias a serem adotadas pelo poder municipal para 
viabilizar interlocuções com os diferentes segmentos produtivos, para definição de 
políticas de saúde e segurança nos ambientes e processos de trabalho.  

o Estratégias de atuação intersetorial, reunindo os órgãos diretamente envolvidos 
nas questões de saúde e trabalho, em especial os Ministérios da Saúde, Trabalho, 
Previdência Social e Meio Ambiente. Avançar na formulação de projetos 
conjuntos, com definição de instrumentos de regulação, metas, critérios e fluxos 
de orientação sobre o acesso e trânsito do trabalhador entre os diferentes órgãos. 
Identificar fatores dificultadores e facilitadores, com estratégias de superação de 
alguns problemas tradicionalmente reconhecidos (por exemplo, condutas periciais 
do INSS dissonantes de condutas e encaminhamentos procedentes do SUS; 
desarticulação entre ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho e de Vigilância 
no âmbito do SUS; e outros problemas similares). 

o Funcionamento das comissões interinstitucionais (intersetoriais) de saúde do 
trabalhador. Existência dessas comissões e perspectivas de otimização de sua 
atuação. 

 
 Monitoramento e Avaliação: Descrição dos métodos atuais de registro e sistematização de 

dados relacionados à saúde e trabalho, incluindo sistemas em utilização e qualidade dos 
registros. Estratégias para definição e/ou aprimoramento de instrumentos e sistemas de 
monitoramento e avaliação em saúde do trabalhador. 

 
 
3) Controle Social e Saúde do Trabalhador 
 
Enfoque nas estratégias de controle social no âmbito dos processos e ambientes de trabalho, 
bem como nas questões relacionadas ao impacto dos processos produtivos no meio ambiente.  
 
 Estratégias atuais de exercício do controle social na área de saúde do trabalhador, 

apontando perspectivas de sua ampliação: 
o Descrição dos modos como os Conselhos de Saúde (nas diferentes instâncias) têm 
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abarcado as questões de saúde e trabalho. Perspectivas de aprimoramento da 
atuação dos Conselhos, através de câmaras técnicas específicas ou similares. 

o Existência de fóruns consultivos e/ou deliberativos sobre as políticas de saúde do 
trabalhador, e o modo como se dá a representação dos trabalhadores e de grupos 
da sociedade civil. Descrever as experiências existentes e/ou apontar para a 
criação/consolidação de instâncias participativas de caráter ampliado. 

o Levantamento dos sindicatos de categorias, explicitando meios de potencialização 
da atuação sindical. 

  
 Identificação das formas de participação dos trabalhadores da saúde e do exercício do  

controle social em seus espaços de trabalho (serviços). Apontar estratégias de 
implementação e/ou otimização das iniciativas existentes. 

 
 
4) Desenvolvimento sustentável 
 
Enfoque no debate sobre a adequação dos processos produtivos de modo a preservar a saúde 
dos trabalhadores e do meio ambiente. Demarcar o protagonismo dos poderes públicos loco-
regionais como agentes centrais para disparar e conduzir estratégias e ações que atendam aos 
interesses dos diferentes grupos populacionais, especialmente aos trabalhadores. 
 
 Mapeamento das características quanto às “vocações” loco-regionais do ponto de vista do 

trabalho, apontando para estratégias de fomento a essas vocações, norteando o 
desenvolvimento local. Proposição de linhas específicas (e especiais) de 
investimento/financiamento para atividades consideradas relevantes.  

 
 Estratégias para possibilitar a inserção efetiva dos trabalhadores e população em geral no 

debate das políticas de trabalho, emprego, geração de renda e outros investimentos 
visando ao desenvolvimento econômico-social. 

 
 Mecanismos adotados pelo poder público para assegurar a criação de postos de trabalho, 

com a premissa de que sejam postos “saudáveis” de trabalho. 
 
 Estratégias de viabilizar e potencializar a atuação intersetorial, incluindo o Ministério da 

Ciência e Tecnologia que, juntamente com outros órgãos, possam induzir e subsidiar o 
desenvolvimento de tecnologias locais e agregar outras de interesse para a região.  

 
 Estratégias para qualificação ampliada da força de trabalho, direcionando investimentos 

para a formação de sujeitos capazes de analisar sua inserção nos processos produtivos e se 
co-responsabilizar nas propostas de enfrentamento dos problemas e soluções conjuntas. 

 
Ressalta-se que se deve compreender no eixo do desenvolvimento sustentável todas as 
estratégias que sirvam para fomentar a democratização das relações de trabalho, desenhando-
se políticas e ações concretas para melhoria dos processos e ambientes de trabalho.  
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