
 
   

  

 

65º Encontro Presencial do Fórum Acidente de Trabalho 
Saúde do Trabalhador no SUS: caminho percorrido, desafios e perspectivas 

 

A Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e 
da Trabalhadora (CISTT Nacional) do Conselho 
Nacional de Saúde instituiu câmara técnica para 
desencadear amplo processo nacional de discussões 
sobre a Saúde do Trabalhador no SUS. 
O objetivo central é repensar o modelo instituído 
desde 2002 pela Rede Nacional de Atenção Integral à 
Saúde do Trabalhador (RENAST) e da estratégia de 
institucionalização dos Centros de Referência em 
Saúde do Trabalhador (CERESTs). Tendo em vista os 
princípios, diretrizes, objetivos e estratégias 
estabelecidas pela Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora (2012), pretende-se 
agora rever os caminhos adotados nas três esferas 
de gestão do SUS. 
O debate é oportuno no contexto atual de perda de 
direitos sociais, intensificação e precarização do 
trabalho e visa subsidiar a elaboração de estratégias 
de enfrentamento dos novos desafios e problemas 
do campo da saúde do trabalhador.  

O Fórum Acidente de Trabalho apoia esta 
discussão e disponibilizou, no espaço de fóruns de 
seu portal, um tópico específico - “RENAST: é hora 
de repensar os caminhos da Saúde do Trabalhador 
no Brasil”. 
Trata-se de um espaço online, virtual, de estímulo 
ao levantamento de temas, à disponibilização de 
informações e de espaço de discussões sobre 
dificuldades, problemas e estratégias de 
enfrentamento. 
Dadas as mudanças em curso no mundo do 
trabalho e na sociedade brasileira quais os desafios 
a serem superados e os caminhos a serem refeitos, 
visando à efetivação da Política Nacional de Saúde 
do Trabalhador e da Trabalhadora nos municípios 
brasileiros? 
O 65º Encontro Presencial irá promover esse 
debate com a participação de importantes atores 
do cenário nacional. O evento contará ainda com a 
presença de debatedores. 

 

Dia 07 de agosto de 2018, das 8:30 – 12:00h 
Local: FUMEP - Av. Monsenhor Martinho Salgot, 560 - Areião, Piracicaba - SP. 

Coordenação: Simone Alves dos Santos e Alessandro J. Nunes da Silva 

 

Programação 
8h30 – Abertura dos trabalhos – Prof. Rodolfo AG Vilela (FSP) e Prof. Ildeberto Muniz de Almeida 
(Coordenação do Fórum AT) 
8h45 – Dra Mirian Pedrollo Silvestre – Cerest Campinas. Apresentação do Boletim Epidemiológico 
de Saúde do Trabalhador de Campinas, SP. 
9h - Mesa de debates:  
- Karla Baêta – Coordenação Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Ministério 
da Saúde. 
- Geordeci Souza – Coordenador da CISTT Nacional/CNS 
- Rodolfo Andrade de Gouveia Vilela – FSP/USP 
10:45 Intervalo 
Debatedores:  
Maria Maeno – Médica Sanitarista, Pesquisadora FUNDACENTRO/SP 
Danilo Costa – Médico, Auditor Fiscal do Trabalho Aposentado 
 

 Textos de apoio e mais informações disponíveis na página do Fórum AT: www.forumat.net.br 

 O encontro será gravado para posterior disponibilização no Canal Youtube do Fórum AT. 
Inscrições livres e gratuitas em www.fsp.usp.br ou no momento do evento (vagas limitadas em função 
do tamanho do auditório). Os certificados são enviados por e-mail aos inscritos. 

 

Apoio: Comissão de Cultura e Extensão da FSP – USP; PROEX-UNESP; DVST/CVS/SES-SP; Ministério Público 
do Trabalho da 15ª e 2a Região; Fundacentro SP; FAPESP Proc. 12-04721-1.  
Coordenação Fórum: Ildeberto M Almeida (ialmeida@fmb.unesp.br) e Rodolfo AG Vilela (ravilela@usp.br) 
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