
RESUMO 

 

A VIGILÂNCIA DE AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO NA 

BAHIA 

 

Introdução: a Vigilância em Saúde do Trabalhador vem sendo construída no Brasil há 

poucas décadas, como prática no âmbito da Saúde Pública. A Bahia foi um dos estados 

pioneiros no desenvolvimento de ações em Vigilância em Saúde do Trabalhador, ações estas 

que tiveram destaque após a criação do Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador Salvador 

Allende, atualmente denominado Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador – 

CESAT. Dentre as ações de vigilância desenvolvidas pelo CESAT, a vigilância em ambientes 

de trabalho destaca-se na perspectiva de intervir sobre os fatores determinantes e 

condicionantes dos riscos e agravos à saúde dos trabalhadores. Objetivo: descrever e 

caracterizar as ações de vigilância em ambientes e processos de trabalho desenvolvidas pelo 

CESAT e os seus resultados no período de 2004 a 2013. Método: estudo descritivo, 

utilizando documentos técnicos gerados após as inspeções sanitárias em ambientes de trabalho 

para análise das ações desenvolvidas no período de 2004 a 2013. Resultados: foram 

analisados 283 relatórios relativos a inspeções em 211 empresas, de 25 ramos de atividade 

econômica, na maioria empresas privadas, com concentração no ramo das Indústrias Química 

e Petroquímica. A principal instituição que demandou as ações foi o Ministério Público. 

Inspeções para mapeamento de riscos e a verificação do cumprimento de recomendações de 

controle foram os principais motivos de inspeções. Identificado caráter processual das ações, 

assim como a intersetorialidade, interdisciplinaridade e participação dos trabalhadores. 

Conclusões: O CESAT vem desempenhando papel de estruturação das ações de VISAT no 

Estado através do desenvolvimento da vigilância em ambientes e processos de trabalho. 

Palavras-chaves: 1. Vigilância em Saúde do Trabalhador; 2. Vigilância do ambiente de 

trabalho; 3.Saúde do Trabalhador. 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

THE SURVEILLANCE FOR ENVIRONMENTS AND WORK 

PROCESSES IN BAHIA 

 

Background: Occupational Health Surveillance is being built in Brazil a few decades ago, as 

practices in Public Health. Bahia was a pioneer states in developing actions in Occupational 

Health Surveillance, these actions that stood out after the creation of the Center for 

Occupational Health, now called State Reference Center in Occupational Health - CESAT. 

Among the  the actions developed by CESAT, surveillance in work environments stands out 

in view of intervening on the determinants and conditions of risks and health risks to workers. 

Objective: describing and characterizing the activities of surveillance of work environments 

and work processes developed by CESAT, as well as their results, in the years 2004 to 2013. 

Method: Descriptive study based on technical documents generated in consequence of 

inspections occurred in workplaces. Results: 283 reports on inspections of 211 companies, 

encompassing 25 branches of economic activity. In most cases, the companies were private 

and operated in Chemical or Petrochemical industry. The main institution that demanded the 

actions was the Prosecution Service of the State of Bahia. Mapping of risks or verifying 

compliance with control recommendations were the main reasons of inspections. The 

procedural nature of the actions, the intersectional and interdisciplinary characteristics of the 

surveillance activities and the participation of workers and their union labors in these 

activities were identified. Conclusions: CESAT has been playing a role in structuring 

surveillance of workers health in the State of Bahia, by means of surveillance of work 

environments and work processes. 

Keywords: 1. Surveillance of the Workers Health; 2. Surveillance of Working Environment; 

3.Occupational Health.  

 


