
PLANO DE AÇÕES E METAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) integra a rede de 

serviços do SUS (Sistema Único de Saúde), foi criado em 1986 por articulação entre os 

sindicatos, universidades e Prefeitura Municipal de Campinas (PMC). 

Desde a Constituição de 1988 e a legislação do SUS de 1990, as ações de Saúde 

do Trabalhador estão previstas para serem executadas por toda a rede pública de saúde. 

Como essas ações não eram executadas plenamente, o Ministério da Saúde em 2002 

criou a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) composta 

por CEREST Estaduais e Regionais com o objetivo de impulsionar essas ações em todos 

os níveis do SUS. 

Desde julho de 2003, o CEREST passou a integrar a RENAST e a PMC vem 

recebendo incentivo financeiro mensal. Tem uma área de abrangência que inclui além de 

Campinas mais oito municípios: Americana, Artur Nogueira, Cosmópolis, Hortolândia, 

Nova Odessa, Paulínia, Sumaré e Valinhos, com uma população de aproximadamente 2 

milhões de habitantes. 

O CEREST tem como atribuição oferecer retaguarda técnica aos municípios e 

realizar ações de assistência, vigilância e educação em saúde do trabalhador, tendo como 

público a população trabalhadora. 

A partir de 2006, o planejamento da área de saúde do trabalhador passou a ser 

realizado por Planos de Ações e Metas de Saúde do Trabalhador (PAM ST) envolvendo 

gestores, profissionais de saúde e usuários do SUS Campinas e região. Nos PAM são 

pactuadas as ações de Saúde do Trabalhador para toda a área de abrangência do 

CEREST, com previsão do investimento necessário para concretização das mesmas. 

Em março/ 2011 foi realizado o PAM ST para os próximos dois anos (2011-2012) e 

para a elaboração deste planejamento foram consideradas as pactuações feitas pela 

Secretaria Municipal de Saúde frente ao Estado e ao Ministério da Saúde conforme os 

vários instrumentos de gestão. 

O recurso financeiro da RENAST deve ser utilizado para os investimentos 

pactuados nos PAM. A contratação de recursos humanos é contrapartida do município. 

A reposição de recursos humanos para compor a equipe do CEREST tem sido 

apontada para a administração em diversas instâncias, como nos três PAM ST, na última 

Conferência Municipal de Saúde, além dos encaminhamentos administrativos feitos pela 

coordenação do serviço a Secretaria Municipal de Saúde. Apesar disso, nos últimos 12 

anos, houve redução de cerca de 50% do total de horas de profissionais no serviço, o que 



tem resultado em grande dificuldade para a execução das ações 

previstas.
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A seguir estão anexadas as planilhas das ações pactuadas e também os 

investimentos previstos aprovados em plenária no último dia do planejamento. 

No dia 24/08/2011 será apresentado o produto deste planejamento ao Conselho 

Municipal de Campinas. 

 

Campinas, 16 de agosto de 2011. 

 

 


