
INSTRUMENTO DE MONITORAMENTO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 

 

1 – Programa: SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 

2 – ÁREA: Saúde do Trabalhador  

3 – Diretrizes: 

Diretriz 1: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de Promoção e Vigilância em saúde. 

Diretriz 2: Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos trabalhadores 

do SUS/Piauí. 

Diretriz 3: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 

mediante aprimoramento da Atenção Básica e Atenção Especializada. 

4 – Ação Estratégica: Implantação e implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT) no Piauí. Capacitação 

e Qualificação de Profissionais do SUS. Atenção Especializada aos trabalhadores das diversas categorias. 

5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: SESAPI / SUPAT /  DIVISA-CEREST’S 

 

 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 

 

 

 

INDICADORES 

% de Inspeções Realizadas / % de ações de VISAT realizadas / % dos 

CEREST’s visitados  / % Notificações / % dos NUSAT’s monitorados 

/ % laudos emitidos / % dos materiais adquiridos / % de ações 

educativas / % capacitações e qualificações realizadas. 

% de Inspeções Realizadas / % de ações de VISAT realizadas / % dos 

municípios e regiões visitadas  / % Notificações / % dos NUSAT’s 

monitorados / % laudos emitidos / % dos materiais adquiridos / % de 

ações educativas / % capacitações e qualificações realizadas. 

 

 

 

 

 

METAS- 2018 

 Realizar 100% das inspeções em ambientes de trabalho por 

atividade produtiva, conforme demanda; 

 Realizar 100% das inspeções, emissão de relatórios, laudos e 

pareceres, entre outras ações de competência da Saúde do 

Trabalhador, solicitadas pelos órgãos de fiscalização e 

controle do SUS; 

 Prestar apoio técnico aos 03 CEREST’s Regionais (Bom 

Jesus, Picos e Parnaíba) e ao CEREST Rural de Uruçuí; 

 Desenvolver 100% das ações relativas aos projetos que 

promovam redução dos riscos à saúde do trabalhador, 

programadas para o ano de 2018; 

 Apoiar a implantação e implementação de 100% dos 

80% de inspeções realizadas com verfiicação das condições de 

trabalho; 

100% dos CEREST’s com apoio e orientações técnicas; 

100% notificações acompanhadas; 

 100% dos NUSAT’s com apoio e orientação técnica; 

100% de participação em eventos de outras instituições, conforme 

demanda; 

100% de ações educativas e divulgação, conforme demanda e 

planejamento 2018; 

100% capacitações e qualificações realizadas, conforme demanda e 

planejamento 2018. 



NUSAT’s no Piauí; 

 Ampliar o apoio à implantação e implementação das Redes de 

Atenção à Saúde no acompanhamento do cuidado à Saúde do 

Trabalhador; 

 Aumentar o incentivo e monitoramento das notificações no 

SINAN de todos os agravos à Saúde do Trabalhador; 

 Adquirir 100% dos materiais permanentes, de consumo e 

veículos solicitados para no ano de 2018; 

 Realizar 100% da reforma da estrutura física e elétrica do 

prédio do CEREST Estadual, conforme necessidade, 

solicitada para o ano de 2018; 

 Promover 100% das ações de educação e comunicação em 

Saúde do Trabalhador programadas para a população no ano 

de 2018. 

 

 

 
AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Outubro OBSERVAÇÃO 

Ação Realizada %  

 

Realizar inspeções em ambientes de trabalho por 

atividade produtiva, em conjunto com as inspeções 

sanitárias. 

 

 

 

Inspeção 

Sanitária 

 

Realizada  

 

Ação realizada pelos fiscais sanitários no momento da 

inspeção sanitária. 

O CEREST realizou ação de VISAT com foco nas 

seguintes categorias: 

 Motorista de cargas e passageiros;  

 Trabalhadores da Saúde; 

 Trabalhadores da Construção Civil. 

Realizada inspeção das condições de trabalho da 

Capitania dos Portos de Parnaíba. 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar inspeções, emissão de relatórios, laudos e 

pareceres em atendimento às demandas dos 

Órgãos de Fiscalização e Controle (Ministério 

Público (Saúde e Meio Ambiente), Ministério do 

Trabalho, Polícia Federal, Policia Rodoviária 

Federal, Secretaria de Justiça e Segurança, ANVISA, 

 

Inspeções 

Sanitárias 

Realizadas 

 

Relatórios, laudos 

e pareceres 

 

Não houve solicitação das instituições 

 

0% 

 



Meio Ambiente e Ouvidorias, Tribunal de Contas, 

etc.), conforme demanda. 

 

emitidos 

Desenvolver projetos prioritários em questões de 

interesse nacional, estadual, regional e local.  

 

Projetos e ações 

desenvolvidos 

Realizada 

 

Os CEREST’s participaram dos seguintes 

projetos: 

 RODOVIDA (Polícia Rodoviária Federal - PRF); 

 Atenção aos Trabalhadores da Construção Civil; 

 Trabalhadores das Telecomunicações (SINTEL); 

 Pescadores, em Parnaíba; 

 Agrotóxicos, em Uruçuí e Bom Jesus; 

 Trabalhadores da Saúde, em Picos; 

 “BENZENO: não é flor que se cheire”, em  

Parnaíba. 

 

100% da 

demanda 

 

 

Acompanhar as ações dos CEREST’s Regionais e 

Rural: 

- Realizar visitas técnicas aos CEREST’s Regionais 

(Picos, Parnaíba e Bom Jesus) e Rural (Uruçuí); 

- Realizar treinamentos com as equipes técnicas dos 

CEREST’s; 

- Orientar os CEREST’s, quando necessários para 

investigação de diagnóstico dos agravos à saúde do 

trabalhador; 

- Outras atividades pertinentes à área. 

 

 

Ações dos 

CEREST’s 

Regionais 

efetivadas e 

monitoradas 

 

Realizada 

 Visitas Técnicas e treinamentos aos CEREST’s 

Regionais e Rural; 

 Reunião técnica com os Cerest Regionais sobre 

as atividades desenvolvidas nos 15 anos de Saúde 

do Trabalhador no Piauí. 

 Matriciamento do CEREST rural e 

acompanhamento das atividades dos municípios: 

Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Ribeiro 

Gonçalves e Sebastião Leal. 

 

 

100% da 

demanda 

 

 

 

Apoiar a implantação e implementação dos 

Núcleos de Saúde do Trabalhador (NUSAT), nos 

municípios prioritários, acima de 20.000 habitantes 

ou municípios que desenvolva atividades de riscos à 

saúde do trabalhador, conforme projeto: 

 

-Apoiar e incentivar a implantação das ações de 

Saúde do Trabalhador nos municípios por meio de 

capacitações para Atenção Básica e técnicos das 

 

NUSAT 

implantados e 

implementados 

 

Realizada parcialmente 

 

 Realizadas Vistas Técnicas e Apoio aos NUSAT’s 

pelo CEREST Estadual; 

 Visita de monitoramento dos Núcleos de Saúde 

do Trabalhador, de acordo com Projeto de 

Fortalecimento da PNSTT no Piauí nos 

municípios de Floriano, São Raimundo Nonato, 

 

90% 

Foi um avanço a implantação dos 

Nusat’s em 25 municípios.  As 

capacitações e monitoramentos 

realizados nos municípios 

contribuíram para que as equipes 

entendessem que as atividades já 

desenvolvidas na atenção básica, 

fossem qualificadas como “saúde do 

trabalhador”, assim como novas 

atividades foram agregadas pelas 



Secretárias Municipais de Saúde, além de incentivos 

financeiros, repasse de materiais e equipamentos, 

conforme aprovação e pactuação no Conselho 

Estadual de Saúde e na Comissão Intergestora 

Bipartite (CIB). 

Canto do Buriti,Uruçuí, Bom Jesus e Correntee 

reunião com a equipe de epidemiologia para 

notificação dos Acidentes de Trabalho; 

 Participação na oficina de Saúde do Trabalhador 

para Atenção Primária à Saúdedando apoio ao 

NUSAT de Piripiri; 

 Realizada capacitação para Atenção Básica; 

 Não realizado repasse de materiais e 

equipamentos. 

equipes. 

 

 

Apoiar a implantação e implementação das Redes 

de Atenção à Saúde: 

- Participar dos grupos condutores temáticos e 

reuniões técnicas para orientações específicas; 

- Participar de atividades de planejamento e 

articulação inter e intrasetorial; 

- Realizar inspeções e emissão de relatórios e 

pareceres; 

- Realizar visitas técnicas. 

 

Inspeções 

Realizadas 

 

Relatórios e 

pareceres 

emitidos  

 

 

 

Realizada  

 

 Participação em reuniões do projeto de 

enfrentamento a obesidade da Secretaria de 

Saúde. 

 Reunião do comitê Gestor do acordo de 

Cooperação Nº 2 entre Ministério da Saúde e 

CONTAG, em Brasília. 

 Particpação no Comitê Territórios Saudáveis e 

Sustentáveis do Semiárido no Piauí. 

 

 

100% da 

demanda 

 

 

Orientar, acompanhar, monitorar e investigar as 

notificações de todos os Agravos à Saúde do 

Trabalhador, essencialmente os óbitos no SINAN. 

 

 

Notificações 

efetuadas no 

sistema 

 

Realizada 

Notificações no SINAN – 1.387: 

Acidente de Trabalho Grave – 749  

Acidente de Trabalho com Exposição à Material 

Biológico – 587 

LER/DORT – 03 

Intoxicação Exógena – 48 

 

 

100% 

Sabe-se que os acidentes e agravos 

relacionados ao trabalho tem uma 

subnotificação no País, onde o Piauí 

ainda se encontra entre os estados 

que menos notificam. No entanto, 

apresentou uma melhoria 

significativa no preenchimentoda 

ficha de notificação com mais 

qualidade nas informações e uma 

aumento das notificações totais de 

2017 (755) para 2018 (1.387). 

Adquirir de materiais permanente e suprimentos 

de materiais de consumo para o funcionamento e 

viabilidade das ações de Saúde do Trabalhador:  

Material Permanente: mobiliário, equipamentos 

de informática e equipamentos em geral, entre 

outros; 

Material de Consumo: expediente, limpeza e 

 

Materiais, 

equipamentos, 

serviços e 

veículos 

adquiridos 

 

 

Não realizada 

 

0% 

 



informática e outros;  

Serviços: materiais gráficos, consertos de 

equipamentos, recargas de equipamentos de 

informática, etc.; 

Veículos: adquirir veículos para efetivação das 

ações da Saúde do Trabalhador no estado. 

 

Manter a estrutura física e elétrica dos 

CEREST’s Estadual, Regionais e Rural: 

- Realizar reformas e reparos nas instalações 

elétricas e hidráulicas, pintura piso e paredes, etc., 

quando necessário. 

 

 

Reformas 

realizadas 

 

Não Realizada 

 

0% 

 

 

Divulgar ações e informações técnicas relativas à 

Saúde do Trabalhador: 

- Realizar reuniões com instituições parceiras 

(ADAPI, SDR, Sind. de Trabalhadores Rurais, 

CISTT, etc); 

- Elaborar, produzir e distribuir material educativo 

conforme programas das áreas técnicas (cartilhas, 

folders, panfletos, cartazes, etc.); 

- Realizar palestras junto às universidades e 

sindicatos, setor regulado, escolas e população em 

geral; 

- Participar de entrevistas e outros eventos na mídia 

falada e escrita. 

 

 

 

Ações de 

divulgação 

efetivadas 

 

Realizada 

 

 Realizadas 34 reuniões técnicas, com 241 

participantes; 

 Fortalecimento das parcerias com sindicatos, 

Ministério Público do Trabalho, INSS, Polícia 

Rodoviária Federal, Conselho Estadual de Saúde, 

Polícia Militar do Piauí, CONSEA; 

 Reuniões com os técnicos do CIASPI e CEREST 

para Planejamento de Atividades Conjuntas; 

 O material produzido em 2017 supriu as 

necessidades de 2018; 

 Realizadas palestras, conforme demanda; 

 Atendidas as demandas solicitadas para 

entrevistas. 

 

 

 

 

100% 

conforme 

demanda 

 

 

Promover a educação e comunicação em saúde 

para a população, através de: 
- Realizar e participar de eventos referentes à Saúde 

do Trabalhador; 

- Realizar palestras para instituições públicas e 

privadas com as temáticas Saúde do Trabalhador e 

VISA. 

 

Ações de 

promoção da 

educação e 

comunicação em 

Saúde do 

Trabalhador 

efetivadas 

 

Realizada 

 Palestras para alunos do ensino médio e superior 

de diversas áreas (técnico de segurança do 

trabalho, nutrição, enfermagem, psicologia, 

medicina, fonoaudiologia, fisioterapia, 

biomedicina), sobre a PNSTT – 841 

participantes; 

 

100% da 

demanda 

 



- Fomentar e implementar ações para o 

fortalecimento do controle social, no estado e nos 

municípios, colaborando com o processo de 

formação  e de qualificação em Saúde do 

Trabalhador em conjunto com as demais áreas do 

SUS; 

- Implementar ações do Cidadão Vigilante; 

-Implementar as ações do Projeto VISA Socializa 

Piauí; 

- Realizar e participar de eventos em datas 

comemorativas de Saúde do Trabalhador e 

Vigilância Sanitária:  

 28/04 – Vitimas de Acidentes de Trabalho; 

 16/04 – Dia mundial da voz – comerciários; 

 01/05 – Dia do Trabalho; 

 12/06 – Dia de Combate ao Trab. Infantil; 

 28/10 – Dia do Servidor público, entre 

outros. 

 

 Palestras educativas para 474 trabalhadores de 

diversas categorias em parceria com o Ministério 

do Trabalho e sindicato; 

 Participação nas reuniões da CIST Estadual e 

Municipal para fortalecimento do Controle 

Social; 

 Realização de curso em 04 módulos, para as 

comunidades de Brejo da Fortaleza em Ipiranga e 

Fornos em Picos, sobre o manejo das águas, parte 

do Projeto PTSSS; 

 Ação realizada em parceria com a SESAPI em 

comemoração ao dia nacional de Prevençãoe 

Combate a Hipertensão arterial no Shopping da 

Cidade; 

 Evento alusivo ao Dia do Trabalhador na 

Potycabana; 

 Palestras sobre saúde vocal e ergonomia para 

servidores da SEPLAN alusivo ao dia das mães; 

 Participação na Campanha Nacional em alusão ao 

dia do Motorista SEST/SENAT; 

 Reuniões Técnicas com a Equipe do CEREST e 

com a coordenação do Adulto e Idoso para 

idealização das atividades alusivas ao dia do 

trabalhador e em memória às vítimas de acidente 

de trabalho; 

 Participação com stand e serviços no Dia de 

Saúde da Empresa Emtracol em duas regiões 

distintas; 

 Participação do Lançamento da Campanha 

Nacional de Prevenção de Acidentes no Trabalho- 

CAMPAT promovida pela Superintendência 

Regional do Trabalho. 

 

 

 

Desenvolver estudo e pesquisa por meio de 

convênios e cooperação técnica: 

- Realizar estudos e pesquisa por meio de convênios 

de cooperação técnica com instituições de ensino e 

pesquisa que promovam o aprimoramento técnico 

dos profissionais da DIVISA/CEREST/RENAST; 

 

Convênios, 

estudos, 

pesquisas e 

estágios firmados 

 

Não Realizada 

 

0% 

 



- Atender as solicitações de estágios e pesquisas 

com informações referentes às ações e à Vigilância 

em Saúde do Trabalhador. 

 

 

Capacitar e qualificar técnicos dos CEREST’S 

Estadual, Regionais e outros profissionais do 

SUS: 
- Oficinas sobre Saúde do Trabalhador para equipes 

da Atenção Primaria em Saúde (APS); 

- Realizar capacitação da Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA) nos hospitais; 

- Capacitar os profissionais dos hospitais e atenção 

básica para a notificação dos agravos. 

 

 

Profissionais 

capacitados 

 

Capacitações 

realizadas 

 

Realizada 

 

 Capacitação em Saúde do Trabalhador para os 

profissionais da Atenção Básica do município de 

Pedro II. 

 Treinamento na DIVISA para o Processo de 

Qualidade. 

 Participação como Facilitadores no Curso Básico 

de Vigilância Sanitária. 

 Realizado Curso de CIPA para profissionais do 

Serviço Móvel de Urgência de Teresina – SAMU. 

 

 

100% da 

demanda 

 

 

Promover a participação dos técnicos dos CEREST’s 

Estadual, Regional e Rural em eventos (cursos, 

oficinas, reuniões, seminários, congressos, 

simpósios, etc.), estaduais e nacionais de Saúde do 

Trabalhador e assuntos afins do SUS, realizados pela 

SESAPI, ANVISA, Ministério da Saúde e outros 

órgãos, conforme oferta disponibilizada e 

necessidade técnica. 

 

 

Participação em 

eventos de 

capacitação 

 

Realizada 

 

 Participação em eventos promovidos pela 

CGSAT: Encontro de Coordenadores Estaduais 

de ST, Oficina de Vigilância em Saúde Ambiental 

e Saúde do Trabalhador na Atenção Básica, 

Encontro da RENAST, Jornada Nacional de 

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; 

 Participação no Seminário de Alinhamento entre 

parceiros do SIMPLES no SEBRAE; 

 Participação no Seminário Internacional sobre 

Saúde do Trabalhador/Saúde ambiental e Agenda 

2030 em Brasília-DF; 

 Participação e apresentação de trabalhos 

aprovados no 12º Congresso Brasileiro de Saúde 

Coletiva; 

 Participação Seminários/oficinas de articulação 

para atuação integral no âmbito do projeto de 

desenvolvimento dos territórios saudáveis e 

sustentáveis do semi árido Brasileiro- 

PTSSS,parceria entre FIOCRUZ e FUNASA, nos 

municípios de Picos e Ipiranga; 

 

100% da 

demanda 

 



 Reunião sobre a Inclusão de Pessoas com 

Deficiência no mercado de trabalho formal 

promovido pelo SEBRAE; 

 Participação no I Seminário Integrado de 

Vigilância Sanitária Ambiental e Saúde do 

Trabalhador, promovido pela Secretaria de 

Estado da Saúde do Maranhão. 

 

 

Promover a participação dos técnicos dos CEREST’s 

em teleconferências da ANVISA, Ministério da 

Saúde e outros órgãos, conforme oferta 

disponibilizada. 

 

 

Participação em 

teleconferências 

 

Realizada 

 

Participação nas videoconferências: 

 

 Distúrbios da Voz Realacionados ao Trabalho; 

 Vigilãncia em Saúde do Trabalhador e Saúde 

Ambiental. 

 

 

100% da 

oferta 

 

 

Realização de acolhimento e assistência aos 

trabalhadores: 

- Realizar acolhimento aos usuários trabalhadores; 

- Realizar consultas pela equipe multiprofissional: 

consulta médica, fonoaudiologia, psicologia, 

nutrição, assistência social, orientação jurídica, etc.  

- Vacinar trabalhadores de categorias diversas. 

Atendimentos 

realizados 

 

Realizada 

 

 Realização de Acolhimento, sendo encaminhado 

para os profissionais da equipe ou a outro serviço 

da rede SUS – 1.022 trabalhadores de 1ª vez; 

 Atendimento aos trabalhadores por equipe 

multiprofissional: advogado, assistente social, 

enfermeira, fisioterapeuta, fonoaudióloga, 

nutricionista, médico, psicóloga de acordo com a 

demanda do acolhimento – 2.844 atendimentos; 

 Regulação de consultas especializadas e exames 

na Rede SUS – 759 marcações de consultas e 

exames; 

 Vacinas de trabalhadores, conforme o calendário 

do Programa Nacional de Imunização/MS: 

tétano, hepatite B, febre amarela, rubéola, 

caxumba e sarampo – 1.596 trabalhadores 

vacinados. 

 

 

100% 

da demanda 

 

O serviço da sala de vacina é 

realizado nas dependências do 

CEREST ou nas 

empresas/instituições que solicitam 

o serviço através de ofício. 



 

Observação: 

Gestão por Indicadores – 2019: 

Para melhor acompanhamento da RENAST a Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, desenvolveu indicadores (Nota 

Informativa nº 44 /2018), de modo a facilitar a quantificação e a avaliação das informações produzidas. Esse acompanhamento será realizado a partir 

de 2019. 

São eles: 

1. Coeficiente de Incidência de doenças e agravos relacionados ao trabalho 

2. Coeficiente de incidência por intoxicação exógena relacionada ao trabalho 

3. Coeficiente de incidência de trabalho grave 

4. Coeficiente de mortalidade por acidente de trabalho 

5. Proporção de preenchimento do campo acidente de trabalho nas declarações de óbito 

6. Proporção de preenchimento do campo ocupação nas declarações de óbito 

7. Proporção do preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos e doenças relacionadas ao trabalho. 

 


