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concepções e práticas dos enfermeiros. Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem, Centro de Ciências da Saúde, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Natal/RN, 2014.  

 

RESUMO 

O estudo tem por objetivo analisar as concepções e as práticas desenvolvidas pelos 

enfermeiros no âmbito da saúde do trabalhador na Atenção Básica, e justifica-se 

pela necessidade de ampliação do conhecimento dessa área temática. Estudo 

analítico com abordagem qualitativa realizado nas unidades de saúde da atenção 

básica dos distritos sanitários da cidade de Natal-RN, em apenas uma unidade de 

saúde de cada bairro. A coleta das informações aconteceu entre agosto e outubro 

de 2014, por meio de entrevistas semiestruturadas, na seguinte sequência: seleção 

dos entrevistados e marcação da entrevista; realização das entrevistas e aplicação 

do instrumento de coletas de dados, a fim de traçar o perfil sociodemográfico da 

população alvo; transcrição das entrevistas; categorização das informações e 

análise à luz da hermenêutica-dialética. O conceito de Saúde do Trabalhador 

referido pelos sujeitos investigados, apesar de simplificado no tocante às 

especificidades dos trabalhadores, revelou-se com uma dimensão ampla, com a 

perspectiva da abordagem do trabalhador no seu âmbito físico, psíquico e social, 

sugerindo uma boa apreensão de acordo com o conceito ampliado de saúde. Além 

disso, foi possível afirmar o reconhecimento de uma atuação ainda incipiente dos 

enfermeiros da Atenção Básica sobre a Saúde do Trabalhador, cujo desempenho foi 

apontado como falho. Foram citadas, em geral, algumas ações pontuais de Saúde 

do Trabalhador realizadas nas unidades de saúde. Outras atividades mostraram-se 

rotineiras, sendo realizadas por uma minoria de profissionais conscientes sobre a 

importância e necessidade de atingir esses usuários, a fim de engajá-los na rotina 

da unidade de saúde. A maioria dos profissionais relatou a não abordagem da 

Saúde do Trabalhador durante a graduação em enfermagem, destacando uma 

carência no campo teórico e prático na área.  

 

Descritores: Atenção Primária à Saúde; Enfermagem; Saúde do Trabalhador. 



COSSI, M.S.; MEDEIROS, S.M. Workers' health in primary care: concepts and 

practices of nurses. Dissertation submitted to the Graduate Nursing Program, Health 

Sciences Center, Federal University of Rio Grande do Norte. Natal/RN, 2014. 

ABSTRACT 

This study aims to analyze concepts and practices developed by nurses in 

occupational health in primary care, and it is justified by the need to expand 

knowledge of this thematic area. This is an analytical qualitative study carried out in 

primary care units of health districts of the city of Natal-RN, in one health unit in each 

neighborhood. Data collection was held from August to October 2014, through semi-

structured interviews, in the following order: Selection of respondents and scheduling 

of interview; interviews and application of data collection instrument in order to trace 

socio-demographic profile of the target population; transcription of interviews; 

categorization of information and analysis in light of hermeneutic-dialectic. The 

concept of Occupational Health reported by subjects investigated, although simplified 

with respect to specificities of workers, was revealed with a wide dimension, with 

perspective of workers’ approach in their physical, mental and social context, 

suggesting a good seizure according to the expanded concept of health. 

Furthermore, it was possible to affirm the recognition of an incipient performance of 

primary care nurses on Occupational Health, whose performance was appointed as 

defective. In general, some specific actions of Occupational Health, carried out in 

health facilities, were cited. Other activities showed up to be routine, being held by a 

minority of professionals aware of the importance and need to reach these users, in 

order to engage them in the routine of the health unit. Most professionals reported 

not having approached Occupational Health during undergraduate nursing, 

highlighting a lack in theoretical and practical aspects of the area.  

 

Descriptors: Primary Health Care; Nursing; Occupational Health. 
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RESUMEN 

El estudio tiene por objetivo analizar las concepciones y las prácticas desarrolladas 

por los enfermeros en el ámbito de la salud del trabajador en la Atención Básica, y 

se justifica por la necesidad de ampliación del conocimiento de esta área temática. 

Estudio analítico con abordaje cualitativa realizado en las unidades de salud de 

atención básica de los distritos sanitarios de la ciudad de Natal-RN, en apenas una 

unidad de salud de cada barrio. La recolección de las informaciones se pasó entre 

agosto y octubre de 2014, por medio de entrevistas semiestructuradas, en la 

siguiente secuencia: selección de los entrevistados y marcación de la entrevista; 

realización de las entrevistas y aplicación del instrumento de recolección de datos, 

con el fin de trazar el perfil sociodemográfico de la población objetivo; transcripción 

de las entrevistas; categorización de las informaciones y análisis a la luz de la 

hermenéutica-dialéctica. El concepto de Salud del Trabajador referido por los sujetos 

investigados, a pesar de simplificado en el tocante a las especificidades de los 

trabajadores, se reveló con una dimensión amplia, con la perspectiva de abordaje 

del trabajador en su ámbito físico, psíquico y social, sugiriendo una buena 

aprehensión de acuerdo con el concepto ampliado de salud. Además, fue posible 

afirmar el reconocimiento de una actuación aún incipiente de los enfermeros de la 

Atención Básica sobre la Salud del Trabajador, cuyo desempeño fue apuntado como 

fallo. Fueron citadas, en general, algunas acciones puntuales de Salud del 

Trabajador realizadas en las unidades de salud. Otras actividades se mostraran 

rutineras, siendo realizadas por una minoría de profesionales conscientes sobre la 

importancia y necesidad de atingir estos usuarios, con el fin de comprometerlos en la 

rutina da unidad de salud. La mayoría de los profesionales relató que no es 

abordado el tema la Salud del Trabajador durante la graduación en enfermaría, 

destacando una carencia en el campo teórico y práctico en la carrera.  

 

Descriptores: Atención Primaria de Salud; Enfermería; Salud Laboral. 
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 1.  INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização e Revisão de Literatura 

As questões sobre saúde do trabalhador no Brasil sempre estiveram 

relacionadas às demandas da previdência social, apresentando mudanças ao longo 

do tempo. Em 1919, o Decreto Legislativo nº 3.724 de 15 de janeiro tratou dos 

acidentes de trabalho no país, referindo-se à indenização a ser paga pelo 

empregador em casos de acidente do trabalho. 

Em 1923, a lei Elói Chaves criou uma CAP (Caixa de Aposentadoria e 

Pensões), que dava aos empregados e sua família o direito a socorro médico, 

medicamentos obtidos por preço especial, aposentadoria e pensão para os 

herdeiros em caso de morte. Tais benefícios eram financiados por contribuições 

obrigatórias dos empregados e empregadores (RIBEIRO, 2012).   

Dez anos depois, em 1933, foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensões 

(IAP), financiado pelas contribuições dos empregados, empresas e Estado e 

organizado por categoria profissional. Em caso de acidente do trabalho, o instituto 

custeava as despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, indenização em caso 

de incapacidade temporária ou permanente e aposentadoria (RIBEIRO, 2012).  

Nesse contexto, a década de 40 foi marcada por um grande feito: a 

promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), cujo capítulo V trata de 

uma série de disposições sobre higiene e segurança no trabalho. 

A partir de 1950 foram editadas algumas leis criando regulamento único 

para os Institutos de Aposentadoria e Pensões. Em 1966, os Institutos e o 

Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de urgência (SAMDU) foram 

reunidos numa autarquia da União denominada Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), que manteve as atribuições no que se refere à 

assistência à saúde dos trabalhadores e previdência (RIBEIRO, p.33, 2012). 

No Brasil, o movimento da Saúde do Trabalhador teve início no final dos anos 

1970, defendendo o direito ao trabalho digno e saudável, a participação dos 

trabalhadores nas decisões sobre a disposição dos processos produtivos e a 

garantia de atenção integral à saúde (DIAS, 1994). 

Essa época foi marcada pelo elevado número de acidentes de trabalho no 

Brasil, sendo o país conhecido mundialmente por esse fato. Nesse momento, em 

meio às reivindicações sociais, tornou-se necessário rever os salários, e também as 

condições de vida, de trabalho, de saúde e segurança do trabalhador. 
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Para prestar serviços de assistência médica aos trabalhadores regidos pela 

CLT, em 1977 o governo criou o Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS) (RIBEIRO, 2012). Entretanto, somente na década de 

1980,a assistência à saúde, nela inclusa a saúde do trabalhador, passou a ser 

responsabilidade do Ministério da Saúde. A partir desse momento os impactos do 

trabalho sobre o processo saúde/doença foram levados em consideração. 

Na década de 80, o movimento sindical foi um forte aliado dos demais 
movimentos sociais nas discussões sobre saúde do trabalhador na VIII 
Conferência Nacional de Saúde, bem como, na Constituinte, negociando a 
pauta defendida na Conferência, o que mais tarde se tornou a Lei 8.080 – 
Lei Orgânica da Saúde (WERNER, 2003, p.5). 
 

O processo de desenvolvimento de ações de saúde na rede pública foi 

institucionalizado pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 200 e 

regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde em 1990, incluindo as ações de saúde 

do trabalhador (ST) como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS). A saúde 

do trabalhador foi então entendida como uma responsabilidade pública do Estado, 

devendo ser realizada por toda a rede de serviços do SUS.  

A ST compõe uma área da Saúde Pública ligada às relações entre trabalho e 

a saúde, que tem como principais objetivos a promoção e a proteção do trabalhador, 

concretizada nas ações de vigilância dos riscos presentes nos ambientes de 

trabalho e nas condições em que ele é realizado, bem como na vigilância dos 

acidentes e doenças ocorridas no processo de trabalho. Além disso, está 

relacionada à organização e prestação dos serviços assistenciais aos trabalhadores 

que apresentam agravos decorrentes do trabalho, envolvendo procedimentos de 

diagnóstico, tratamento, notificação e reabilitação integral no SUS (CEREST-RN, 

2013). 

A lei nº 8080/90 define a ST como um conjunto de atividades que visam à 

promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 

submetidos aos riscos e agravos provenientes das condições de trabalho. Logo, faz 

referência a um campo do saber que busca entender as relações existentes entre o 

trabalho e o processo saúde/doença. 

A relação entre trabalho e a condição de saúde ou doença do indivíduo foi 

observada há muito tempo, quando, em 1700, Bernardino Ramazzini descreveu em 

sua obra “De morbis artificum diatriba” 50 profissões e os riscos relacionados a cada 

uma delas (FRIAS JÚNIOR, 1999). Entretanto, com o passar do tempo, diante das 
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mudanças nos modos de produção presentes na sociedade, essa relação se tornou 

mais explícita. 

As transformações vividas pela sociedade trouxeram e trazem grandes 

prejuízos, principalmente nos países de Terceiro Mundo, como redução dos postos 

de trabalho e, consequentemente, aumento das taxas de desemprego, multiplicidade 

de relações trabalhistas, redução dos benefícios conquistados pela classe 

trabalhadora e dificuldades na representação e atuação sindical (AGUIAR, 2012). 

Além dessas consequências, destaca-se como uma das principais 

características do regime de acumulação capitalista a intensificação da exploração 

da força de trabalho, seja através da adoção de novas tecnologias, seja pela 

utilização de novas formas de organização da produção e do trabalho ou de 

mudanças nas próprias relações de trabalho, implicando em contratos precários, 

subcontratação, aumento desmedido da jornada de trabalho, dentre outros 

problemas (NAVARRO, 2003). 

Esse processo colabora para o aumento das doenças ocupacionais e outras 

situações que aumentam as chances de acidentes causadores de incapacidades e 

de mortes de trabalhadores, evidenciando o vínculo causal entre saúde e trabalho 

(NAVARRO, 2003). 

Vive-se a precarização do trabalho, marcada pela perda de direitos 

trabalhistas e sociais, legalização dos trabalhos temporários e informalização do 

trabalho, que levam ao aumento do número de trabalhadores autônomos e 

subempregados, além da fragilização das organizações sindicais e das ações de 

resistência coletiva ou individual dos sujeitos sociais (BRASIL, 2001). 

A precarização tem sido acompanhada ainda de práticas de intensificação do 

trabalho ou aumento da jornada de trabalho e, consequentemente, maior exposição 

a fatores de riscos para a saúde, não cumprimento de normas de proteção à saúde 

e segurança, redução dos níveis salariais e falta de estabilidade no emprego, 

levando a uma realidade de exclusão social e degradação das condições de saúde 

(BRASIL, 2001a). 

A precarização do trabalho traz em seu bojo a perversidade ao se utilizar de 
um discurso “flexível” para legitimar “duras” condições de trabalho que 
visam apenas atender às metas colocadas pelo capital, o que resulta muitas 
vezes no adoecimento físico e psíquico dos trabalhadores (BERNARDO, 
2009, sn). 
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De acordo com Pires e Gelbcke (2001), os impactos das transformações no 

mundo do trabalho refletem no perfil de morbidade dos trabalhadores. Ritmos 

intensos e longas jornadas de trabalho, repouso insuficiente, condições de trabalho 

e mobiliário inadequado, tensão para se apresentar como produtivo, buscando a 

manutenção do emprego são algumas causas para o crescimento de problemas na 

saúde.  

Observa-se atualmente que as relações entre trabalho e saúde do trabalhador 

refletem sobre o viver, adoecer e morrer dos mesmos e, em decorrência da 

conjuntura política e econômica vivida, acentua-se a diversidade de situações de 

trabalho, padrões de vida e de adoecimento dessa classe (BRASIL, 2001a). 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), das 2,34 milhões de 

mortes anuais, cerca de 2,02 milhões são ocasionadas por doenças ocupacionais. A 

estimativa da OIT é que a cada ano ocorrem 160 milhões de casos não fatais de 

doenças relacionadas ao trabalho (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 2013). 

As mudanças que se processam no mundo do trabalho, com a superposição 

dos moldes antigos e das novas formas de adoecimento dos trabalhadores, exigem 

dos serviços de saúde ações que contemplem políticas de saúde e segurança no 

trabalho mais resolutivas, sendo a Atenção Primária à Saúde (APS) a principal porta 

de entrada no sistema de saúde (BRASIL, 2001a). 

A APS é composta por métodos e tecnologias de elevada complexidade e 

baixa densidade, cientificamente fundamentadas e socialmente aceitas, que devem 

resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância das populações. 

Trata-se do primeiro nível de contato com o sistema de saúde, abrangendo 

atividades de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação (DIAS et 

al., 2009).  

Em relação à rede de atenção à saúde, a APS é responsável por resolver a 

grande maioria dos problemas de saúde, organizando os sistemas de referência e 

contra referência das pessoas na rede e responsabilizando-se pela saúde dos 

cidadãos (DIAS et al., 2009).  

Logo, a APS, em especial a Estratégia Saúde da Família, por estar mais 

próxima da vida e do trabalho da comunidade, tem como um dos desafios para a 

implementação efetiva da ST no SUS, compreender e intervir nas formas de or-



22 
 

   
 

ganização do trabalho, incluindo o desemprego estrutural, a informalidade, os 

trabalhos domiciliares, os agricultores, os empregados domésticos e o crescimento 

do setor de serviços (EVANGELISTA et al., 2011). 

A atenção integral à saúde do usuário trabalhador deve iniciar-se e ser 

garantida a partir da APS, enquanto provedora do caminho que o mesmo fará dentro 

do sistema. 

Para isso, a rede básica de atenção à saúde deve seguir as propostas de 

ações na atenção à saúde dos trabalhadores, levando em consideração os 

condicionantes ligados às questões sociais, políticas, econômicas e tecnológicas, 

além daqueles inerentes aos processos e ambientes de trabalho, como os fatores de 

riscos ocupacionais. Portanto, as ações de Saúde do Trabalhador devem focar nas 

mudanças nos processos de trabalho que contemplem as relações saúde-trabalho-

doença, por meio de uma atuação interdisciplinar, intersetorial e multiprofissional 

(CEREST – RN, 2013). 

Além disso, as equipes de saúde no campo da ST devem desenvolver 

algumas atribuições gerais, como identificar e registrar a população 

economicamente ativa, por sexo e faixa etária; as atividades produtivas existentes 

na área, bem como os perigos e os riscos potenciais para a saúde dos 

trabalhadores, da população e do meio ambiente; os integrantes das famílias que 

são trabalhadores, por sexo e faixa etária; a existência de trabalho precoce; a 

ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, que acometam 

trabalhadores inseridos no mercado formal ou informal de trabalho (BRASIL, 2001b). 

A incorporação da ST na APS perpassa uma ampliação do olhar sobre a 
relação trabalho e saúde que possibilite compreender a articulação entre o 
mundo do trabalho em âmbito geral, os processos produtivos locais e os 
processos de trabalho que se desenvolvem nos territórios de abrangência, 
de modo a perceber os trabalhadores que estão inseridos e aqueles 
excluídos de tais processos e as implicações disso para suas condições de 
vida e saúde (EVANGELISTA et al., 2001, p.1018).  

A construção da integralidade na atenção à saúde dos usuários trabalhadores 

envolve também a integração da Vigilância em Saúde com a APS, através de um 

processo de trabalho harmônico com a realidade local, preservando as 

particularidades dos setores e compartilhando suas tecnologias, sendo necessário: a 

compatibilização dos territórios de atuação das equipes, com a gradativa inserção 

das ações de Vigilância em Saúde nas práticas das equipes de Saúde da Família; o 

planejamento e programação das ações individuais e coletivas; o monitoramento e 
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avaliação integrada; a reestruturação dos processos de trabalho com a utilização de 

dispositivos e metodologias que favoreçam a integração da vigilância, prevenção, 

proteção, promoção e atenção à saúde, tais como linhas de cuidado, clínica 

ampliada, apoio matricial, projetos terapêuticos, protocolos, etc. (BRASIL, 2010). 

Além disso, é necessária também a educação permanente dos profissionais 

de saúde, com abordagem integrada nos eixos da clínica, vigilância, promoção e 

gestão; inserção das ações de vigilância no cotidiano das equipes de Atenção 

Primária/Saúde da Família, com atribuições e responsabilidades definidas em 

território único de atuação, integrando os processos de trabalho, planejamento, 

programação, monitoramento e avaliação destas ações (BRASIL, 2010). 

 

 

1.2 Caracterização do problema 

O valor das relações entre os processos de produção e consumo e a saúde 

humana vem sendo veementemente estudado, debatido e reconhecido na área da 

saúde coletiva, principalmente nos campos da saúde ambiental e da saúde do 

trabalhador. 

Explicitando isso, a Portaria nº1823 de 23 de agosto de 2012 instituiu a 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (ANEXO A), cujo 

objetivo é definir os princípios, diretrizes e estratégias a serem seguidos pelas três 

esferas de gestão do SUS, para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do 

trabalhador, buscando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a 

redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos 

processos produtivos. 

Para a garantia da integralidade da atenção à ST e efetivação das ações 

nesse campo de estudo, é necessário inseri-las em todas as instâncias e pontos da 

Rede de Atenção à Saúde do SUS, considerando a Atenção Primária à Saúde como 

um dos seus componentes, através do qual o SUS se encontra com o cotidiano de 

vida, saúde e doença dos cidadãos trabalhadores. 

 

As equipes da APS e de saúde do trabalhador devem atuar de forma 
articulada para garantir o desenvolvimento de ações no âmbito individual e 
coletivo, abrangendo a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, a 
prevenção de agravos relacionados ao trabalho, o diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e manutenção da saúde (BRASIL, 2012, p.18). 
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A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem como 

uma de suas estratégias o desenvolvimento de ações de Saúde do Trabalhador 

junto à atenção primária em saúde através da estruturação da Rede Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) no contexto da Rede de 

Atenção à Saúde. 

No âmbito da RENAST, os Centros Estaduais de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST) desempenham as funções de suporte técnico, educação 

permanente, coordenação de projetos de promoção, vigilância e assistência à saúde 

dos trabalhadores, no âmbito da sua área de abrangência.  

Além disso, os CEREST dão apoio matricial para o desenvolvimento de ações 

em Saúde do Trabalhador nos diversos níveis de atenção do Sistema Único de 

Saúde. O desdobramento dessas ações pressupõe a capacitação dos profissionais 

de saúde para identificar e monitorar os casos atendidos que possam estar 

relacionados com as ocupações e os processos produtivos em que estão inseridos 

os usuários. 

Para a incorporação dessas ações de saúde na atenção primária, é 

necessário observar a dinâmica do processo saúde-doença no território, conhecê-lo, 

e ter vínculos com o mesmo. Seguidamente, devem-se analisar as atividades 

econômicas que ocorrem no território e em seu entorno devido à relevância de seus 

impactos sobre a saúde da comunidade (SANTOS; RIGOTTO, 2010). 

A APS deve levar em consideração que os territórios são espaços sócio-

políticos dinâmicos, com trabalhadores que residem ou não no espaço e que 

executam atividades produtivas e de trabalho em locais públicos e privados, peri e 

intradomiciliares (BRASIL, 2012). 

Logo, a análise do perfil produtivo e da situação de saúde dos trabalhadores é 

imprescindível e trata-se de uma das estratégias da Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador e Trabalhadora desenvolvida para o alcance dos seus objetivos, que 

deve ser realizada através da identificação das atividades produtivas e do perfil da 

população trabalhadora no território em conjunto com a atenção primária em saúde 

e os setores da Vigilância em Saúde (BRASIL, 2012). 

Para que isso aconteça, é indispensável que a equipe de saúde penetre nos 

espaços de produção, colhendo informações de empregadores e trabalhadores e 

realizando observação direta do processo de trabalho. É fundamental ainda 
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conhecer de que se ocupam os demais trabalhadores que vivem no território, que 

também devem ser acolhidos na Atenção Básica à Saúde, em seu local de trabalho 

ou de moradia, pois muitas vezes se expõem a riscos que precisam ser 

identificados, reduzidos ou eliminados (SANTOS; RIGOTTO, 2010). 

O enfermeiro, enquanto componente da equipe de saúde atuante na APS e, 

além disso, dotado de considerável autonomia dentro dessa equipe, deve 

desenvolver ações específicas voltadas para a ST, como programar e realizar ações 

de assistência básica e de vigilância à Saúde do Trabalhador; realizar investigações 

em ambientes de trabalho e junto ao trabalhador em seu domicílio; realizar 

entrevista com ênfase em Saúde do Trabalhador; notificar acidentes e doenças do 

trabalho, por meio de instrumentos de notificação utilizados pelo setor saúde; 

planejar e participar de atividades educativas no campo da Saúde do Trabalhador 

(BRASIL, 2001a). 

Estudo aponta o conhecimento limitado por parte de enfermeiros da ESF 

sobre o leque de ações voltadas à ST que devem ser desenvolvidas a nível da APS. 

Os profissionais apontaram que deve haver ações de prevenção e atividades 

educativas por meio de palestras voltadas para a saúde dos trabalhadores 

(AZAMBUJA; KERBER; KIRCHHOF, 2007; EVANGELISTA et al., 2011). 

Mostra-se escasso também o entendimento de que a ST deve ser exercida 

em toda a rede de serviços do SUS, na qual a APS, em especial a ESF, é o espaço 

privilegiado de intervenção nos determinantes do processo saúde-doença dos 

trabalhadores (EVANGELISTA et al., 2011). 

Foram ainda apontadas dificuldades com relação à falta de instrumentos de 

trabalho, como, por exemplo, material educativo para distribuir entre os 

trabalhadores; a sobrecarga de trabalho do enfermeiro, que dificulta a incorporação 

de atividades ainda pouco realizadas; a organização do serviço para atender de-

mandas específicas dos trabalhadores, como horários alternativos de atendimento, 

pois muitos não podem ir à UBS em horários comerciais, e ainda, dificuldades 

quanto à adesão de todos os trabalhadores da equipe a realizar ações dirigidas ao 

trabalhador (EVANGELISTA et al., 2011). 

Considerando os resultados encontrados na pesquisa supracitada e tendo em 

vista a relevância da capacitação de profissionais para desenvolver as ações em 

saúde do trabalhador a fim de implementar a Política Nacional da Saúde do 
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Trabalhador e Trabalhadora (PNSTT), há que se indagar sobre a realidade no 

município de Natal-RN, local de realização da presente pesquisa. 

Durante o curso de especialização em Enfermagem do Trabalho desenvolvi a 

percepção sobre a importância da manutenção da saúde da classe trabalhadora tão 

guerreira durante muitos anos na busca de seus direitos. Além disso, enquanto 

defensora do SUS e da Atenção Básica, confiante na sua capacidade de resolução 

da maior parte dos problemas da sociedade, 85% mais especificamente, acredito 

que a ST deveria também ser priorizada nesse nível de complexidade. Não 

obstante, a realidade nos mostra uma precarização do trabalho que vai de encontro 

ao regime capitalista vivenciado, em que os trabalhadores vendem sua força de 

trabalho e o retorno desse esforço muitas vezes está aliado ao surgimento das 

doenças ocupacionais e acidentes do trabalho que afetam o ser humano 

biopsicossocial, reafirmando a necessidade de ampliar o olhar sobre essa demanda 

da sociedade. 

Logo, tendo em vista a tamanha importância do desenvolvimento das 

atividades das equipes de saúde dentro das unidades de saúde na busca de 

fornecer melhores condições de vida à população e, além disso, considerando a 

abrangência da PNSTT, que engloba como sujeitos dessa política todos os 

trabalhadores, homens e mulheres, independentemente de sua localização, de sua 

forma de inserção no mercado de trabalho ou de seu vínculo empregatício, a 

pesquisa se faz bastante relevante. 

Nesse contexto, foram formuladas as seguintes questões de pesquisa: Na 

rede de serviços de atenção básica de saúde no município de Natal-RN existe algum 

trabalho voltado para a atenção integral à saúde do trabalhador? Quais as 

concepções e as práticas dos enfermeiros da rede de atenção básica à saúde no 

município de Natal-RN sobre a saúde do trabalhador? 

  

1.3 Justificativa 

O estudo justifica-se pela necessidade de ampliação do conhecimento sobre 

o desenvolvimento das atribuições dos enfermeiros da rede básica de saúde 

relacionada à saúde do trabalhador, contribuindo para uma melhor percepção da 

enfermagem acerca desse tema. Isto facilitará o desdobramento de estratégias de 

saúde eficazes para os profissionais de saúde. 
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Tendo em vista que há poucos trabalhos científicos voltados para a 

enfermagem sobre as ações desenvolvidas e conhecimentos adquiridos em ST por 

parte dos enfermeiros que compõe a atenção primária à saúde, o estudo também é 

relevante para a produção científica sobre ST. 

Em relação aos serviços de saúde, investigações que identifiquem a 

participação da equipe de saúde da família na vida dos trabalhadores podem 

contribuir para a detecção de dificuldades e problemas relacionados a esses 

serviços, visando o aprimoramento da assistência oferecida. Logo, espera-se que os 

resultados sejam capazes de despertar no serviço de saúde a discussão de políticas 

para atenção à saúde do trabalhador, permitindo modificar o cuidado voltado a essa 

classe. 

A pertinência social da pesquisa reside na contribuição em contemplar parte 

das demandas dos movimentos dos trabalhadores com as instâncias de atuação já 

estruturadas no Brasil e atuantes no Rio Grande do Norte, tais como Rede Nacional 

de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast), Centro de Referência em 

Saúde do Trabalhador (Cerest) e unidades sentinela.  

 Deste modo, é relevante conhecer o entendimento que os enfermeiros 

possuem sobre a Saúde do Trabalhador e o papel que a categoria deve desenvolver 

nesse campo da saúde no nível da Atenção Básica. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral:  

 Analisar as concepções e as práticas desenvolvidas pelos enfermeiros 

no âmbito da saúde do trabalhador na Atenção Básica. 

 

2.2     Específicos:  

 Identificar as concepções dos enfermeiros da Atenção Básica sobre a 

saúde do trabalhador. 

 Descrever as experiências vivenciadas nas práticas dos enfermeiros na 

atenção à saúde do trabalhador na Atenção Básica. 

 Discutir as dificuldades e potencialidades na atenção à saúde do 

trabalhador na Atenção Básica. 
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  3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Saúde do Trabalhador: Realidade 

No final da década de 70, o movimento da Saúde do Trabalhador, focado na 

relação entre o processo saúde-doença e trabalho, se concentra em modificar a 

realidade de saúde dos trabalhadores a partir da compreensão de que os processos 

de trabalho, o consumo de bens e serviços, além dos valores, ideias, crenças e 

representações sociais andam de mãos dadas (DIAS, 1995). 

Entretanto, por volta dos anos 80, diante da preocupação voltada para a 

prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, ainda predominava a 

ideia de que a qualidade de vida no trabalho estava associada ao melhor 

relacionamento e participação do trabalhador dentro da empresa, considerando 

apenas o aspecto profissional do mesmo, deixando de lado suas potencialidades 

enquanto ser humano (LACAZ, 2000). 

Somente em 1986, na VIII Conferência Nacional de Saúde, as ações do SUS 

focadas no direito social e de cidadania foram fortalecidas, representando um marco 

na formulação de propostas desse setor (CUNHA, 1998). E, com a promulgação da 

Constituição Federal em 1988, que pregava por condições dignas de vida, trabalho e 

emprego, a ST no Brasil foi legalmente consolidada (DIAS; HOEFEL, 2005).  

A I Conferência Nacional de Saúde dos Trabalhadores (I CNST), realizada em 

1986, assinalou a existência de uma nova área dentro do espectro da atenção à 

saúde no país, sugerindo a introdução dos princípios do SUS na perspectiva da 

saúde como direito de todos neste campo da saúde. Na conferência confirmou-se o 

entendimento de que a saúde do trabalhador é determinada por uma série de 

processos sociais mais abrangentes como: condições dignas de vida, emprego, 

estabilidade no trabalho, remuneração digna, lazer, organização de classe e 

informação, levando em conta que a saúde é determinada pelas condições de vida e 

de trabalho. 

Ainda nesta perspectiva, ações iniciadas na década de 1980 visando à 

assistência integral do trabalhador culminaram com a criação da Rede Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) em 2002, que será abordada 

em outro capítulo (LOURENÇO; BERTANI, 2007). 

Em 1994 foi realizada em Brasília - DF a II Conferência Nacional de Saúde do 

Trabalhador com o tema central “Construindo uma Política de Saúde do 
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Trabalhador”, dentro do qual foram discutidos temas complementares como 

Desenvolvimento, meio ambiente e saúde; cenário e perspectivas da ST de 1986 a 

1993 e estratégias de avanço na construção da Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador.  

No que diz respeito à organização das ações de ST, a II CNST explicita que 

para a implantação dessas ações é necessário o trabalho multidisciplinar em todos 

os níveis de complexidade, desenvolvendo cuidados desde a promoção até a 

reabilitação da saúde dos trabalhadores. 

Em 2005, a III CNST com o tema “Trabalhar, sim! Adoecer, não!” promove 

uma discussão por melhores condições de vida do trabalhador pautada em três 

eixos de discussão: garantia da integralidade e da transversalidade da ação do 

Estado na saúde do trabalhador; efetivação da saúde do trabalhador nas Políticas 

de Desenvolvimento Sustentável no País; e, concretização e ampliação do controle 

social em saúde do trabalhador (BRASIL, 2005). 

Apesar do caminho trilhado na busca da real efetivação da ST e, apesar das 

significativas mudanças que tem ocorrido ao longo do tempo, ainda é vasto o 

caminho a ser percorrido por esse campo da saúde, tendo em vista a atuação 

desarticulada entre as instâncias Trabalho, Saúde e Previdência na concretização 

das ações voltadas para a saúde do trabalhador. 

Lacaz (2010) afirma que a ST encontra-se numa situação paradoxal, tendo 

em vista o número crescente de serviços voltados para atender esse público 

atrelado aos problemas infra estruturais, de recursos humanos, materiais e salariais, 

além da falta de articulação intersetorial para o incentivo ao desenvolvimento de 

ações no setor saúde. 

No entanto, no que se refere ao incentivo na formação de especialistas na 

área de segurança e saúde do trabalhador e mudanças relativas à legislação em ST, 

desde o final da década de 90 vem ocorrendo significativo crescimento (KARINO; 

MARTINS; BOBROFF, 2011).  

O desenvolvimento de ações de saúde do trabalhador na AB possui amplo 

aparato legal e normativo, entre eles o Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, 

que regulamenta a Lei Orgânica de Saúde, a Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador e Trabalhadora, a Portaria nº 3.252/2009, que aprova as diretrizes para 
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a organização da Vigilância em Saúde, e a Portaria nº 2.728/2009, que dispõe sobre 

a organização da Renast. 

Apesar desses avanços na área de ST, dados oficiais revelam a persistência 

em todo o mundo de acidentes e doenças oriundas dos processos de trabalho, que 

tornam o Brasil o 4º colocado no ranking mundial de acidentes fatais. Segundo a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), ocorrem anualmente cerca de 270 

milhões de acidentes do trabalho no mundo (ZINET, 2012). 

 

No ano de 2010, conforme dados da Previdência Social, de um total de 
cerca de 720 mil acidentes no Brasil, mais de 2.500 resultaram em mortes e 
houve mais de 15 mil afastamentos do trabalho por incapacidade 
permanente. Tais acidentes também acarretam impacto orçamentário, tendo 
sido gastos em 2010 cerca de R$11 bilhões para pagamento de auxílio-
doença e auxílio-acidente (ZINET, 2012, p.16). 

 

No entanto, tais dados são uma parte do total dos acidentes efetivamente 

ocorridos, pois excluem aqueles não registrados pelas empresas e os sofridos por 

trabalhadores do setor informal, que atingiram 37,4% dos trabalhadores brasileiros 

em 2009, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

(ZINET, 2012).  

O perfil de morbimortalidade dos trabalhadores brasileiros é marcado 

principalmente pelas doenças infecciosas e crônicas não transmissíveis, 

caracterizando-se por males como asbestose, pneumoconiose, silicose, dermatite 

ocupacional, entre outras. Associadas a esses males estão as Lesões por Esforços 

Repetitivos (LER/DORT), intoxicações por agrotóxicos, câncer relacionado ao 

trabalho e distúrbios psicossociais (SCHMIDT et al., 2011; DIAS et al., 2011; 

GORENDER, 1997).  

Segundo Lacaz (2010), várias iniciativas demonstram avanços nas políticas 

públicas de atenção integral em ST desde ações de promoção e prevenção até as 

de assistência e reabilitação. Entretanto, o autor coloca que são muitas as barreiras 

que impedem o desenvolvimento de programas e ações que poderiam contribuir 

mais efetivamente na melhoria dos indicadores nacionais que colocam o país em 

situação crítica. 

Exemplo disso é o modo como o trabalhador ainda é visto pelos profissionais 

de saúde, que o mantém como objeto das ações e o impossibilitam de participar da 

elaboração das ações que interferem em seu processo de viver e adoecer no 
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trabalho, tendo em vista que o foco está em promover o rápido retorno do 

trabalhador ao seu processo de trabalho (HOEFEL; SEVERO, 2011).  

Para o enfrentamento desses obstáculos é necessária a compreensão de que 

a ST constitui-se como espaço interdisciplinar, tendo em vista a complexidade do 

objeto e do determinante social da saúde com o qual está lidando, o trabalho. Logo, 

esse campo de saúde requer um modo de agir que integra a promoção, a prevenção 

e a assistência, sendo o trabalhador, em sua individualidade e coletividade, o sujeito 

de um processo de mudanças (LACAZ, 1996).  

Diante de tal realidade foi imprescindível a atuação do Ministério da Saúde na 

instituição da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

(PNSTT) através da Portaria MS nº 1.823/2012 a fim de garantir a melhoria da 

qualidade de vida, a realização pessoal e social dos trabalhadores por meio da 

definição das diretrizes e estratégias de atuação do SUS nos diversos níveis 

(BRASIL, 2012). 

Somente com recursos suficientes, metodologias pertinentes, capacidade 

analítica, valores que defendem o interesse público, será possível cuidar do 

trabalhador, considerando sua natureza social e os outros diversos fatores que 

determinam seu trabalho e os agravos relacionados a ele (VILELA; ALMEIDA; 

MENDES, 2012).  

 

3.2 A Saúde do Trabalhador na Atenção Primária à Saúde 

A Atenção Primária à Saúde, que aqui também será chamada de Atenção 

Básica (AB), é considerada como porta de entrada do SUS, sendo o centro de 

comunicação da rede de atenção à saúde, pois se responsabiliza pela resolutividade 

de muitos problemas de saúde dos cidadãos, principalmente aqueles problemas 

considerados mais comuns, utilizando tecnologias de elevada complexidade e baixa 

densidade. Além disso, é a partir da APS que se coordenam os cuidados em todos 

os outros pontos de atenção (STARFIELD, 2002; DIAS et al., 2009; MENDES, 

2010).  

A APS é caracterizada por ações que visam à promoção e proteção da saúde, 

prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos, além da reabilitação e manutenção 

da saúde voltada para o indivíduo e coletividade, buscando a redução de danos que 
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comprometam seu modo saudável de viver. Para isso, são exercidas práticas 

gerenciais e sanitárias sobre as populações de determinado território, considerando 

a realidade do mesmo e da população que nele habita (BRASIL, 2007).  

O histórico da ST, levando em consideração seu arcabouço técnico, 

normativo e legal, traz a ideia de que, atualmente, a APS é fundamental no processo 

de construção da atenção integral à saúde do trabalhador (DIAS; LACERDA E 

SILVA, 2013).  

O surgimento e desaparecimento dos centros de referência e programas de 

saúde do trabalhador nas décadas de 1980 e 1990 demonstraram a fragilidade e 

isolamento dessas estruturas, que não conseguiam manter vínculos com os serviços 

de saúde nem entre si. Diante dessa realidade surgiu a proposta de criar uma rede 

em saúde do trabalhador no SUS que pudesse contribuir para novos avanços nesse 

campo (LEÃO; VASCONCELLOS, 2011).  

Em 1998, o Comitê Técnico Assessor de Saúde do Trabalhador (COSAT), 

percebendo a exaustão do modelo de atenção à saúde do trabalhador voltado para 

os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CRST), sugeriu que as ações 

fossem deslocadas para a APS, tendo em vista que ela era considerada o ponto 

estratégico no desenvolvimento da atenção à saúde no Brasil. Além disso, nesse 

mesmo ano a Portaria MS/SPS nº. 16/98 propõe a Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador (PNST) aprovada apenas em 2011 (UFMG, 2010).  

Observa-se uma primeira aproximação desse campo da saúde com a APS, 

desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8080/90, que 

coloca a Saúde do Trabalhador como um dos campos de atuação do SUS. 

Em 1999, o “Encontro Nacional de Saúde do Trabalhador: Desafios para a 

construção de um modelo estratégico”, realizado em Brasília, buscou analisar a 

trajetória da ST até aquele momento atual para sugerir formas de atuação para a o 

planejamento de ações em ST no país nas áreas de vigilância, assistência, recursos 

humanos e informação, além da promoção da saúde dos trabalhadores (ANAIS DO 

ENCONTRO NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 2001). 

 

Naquele momento, pontos críticos da área foram notados, como a 
necessidade de organizar a saúde do trabalhador em todos os níveis da 
atenção, unificar as várias práticas por meio de protocolos, elaborar projeto 
nacional de capacitação e formação, aumentar a articulação entre gestores 
e movimentos sociais, criar novas metodologias para a vigilância em saúde 
do trabalhador, construir indicadores para o planejamento das ações, rever 



36 
 

   
 

o modelo calcado nos centros de referência, no sentido de sua avaliação, e 
redefinir seu papel de polo de difusão e de realização de ações, entre outras 
coisas (ANAIS DO ENCONTRO NACIONAL DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR, 2001). 

 

Nesse sentido, em 2002 é lançada a Portaria Nº 1679/2002 que institui a 

Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador – RENAST estruturada 

sob o desenvolvimento de ações na rede de AB e no Programa de Saúde da Família 

(PSF), na rede de Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CRST), além 

de ações na rede assistencial de média e alta complexidade do SUS. A portaria 

define ainda que as equipes da AB e do PSF devem ser capacitadas para a 

execução de ações em ST (DIAS et al., 2009; POÇO; DIAS, 2010).  

A Renast pode ser conceituada como uma rede nacional de informação e 

práticas de saúde com o propósito de pôr em prática ações assistenciais, de 

vigilância e de promoção, estabelecendo fluxos de atenção aos trabalhadores em 

todos os níveis juntamente com as vigilâncias sanitária, epidemiológica e ambiental 

(HOEFEL; DIAS; SILVA, 2005). 

Ela está estruturada com foco nos Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST), que desenvolvem ações de prevenção e promoção da 

saúde, além das ações de assistência, como diagnóstico, tratamento e reabilitação 

física aos trabalhadores (UFMG, 2010). 

O CEREST assume ainda a função de monitoramento e avaliação de 
serviços sentinela para a saúde do trabalhador no Estado; implementação 
de práticas conjuntas de intervenção intersetorial, incluindo a vigilância dos 
ambientes, processo e organização do trabalho; capacitação de recursos 
humanos; desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de saúde e 
meio ambiente de trabalho (CEREST-RN, 2014). 
 

A fim de ampliar a RENAST, em 2005 e 2009 são lançadas as Portarias nº 

2.437 e nº 2.728, que avançam ao destacar a APS como principal caminho para 

consolidar as ações em ST no SUS. Seguindo o mesmo caminho, em 2006 o Pacto 

pela Saúde corrobora a centralidade da APS e coloca a ST entre as áreas 

prioritárias no rumo do processo de Programação Pactuada e Integrada (PPI) da 

atenção à saúde (DIAS et al., 2009; POÇO; DIAS, 2010). 

O Pacto pela Vida, uma das três dimensões do Pacto pela Saúde, trata-se de 

um acordo firmado entre gestores do SUS que estabelece prioridades que 

impulsionam a situação de saúde da população brasileira. Umas dessas metas 
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prioritárias, de acordo com a Portaria GM/MS nº 325, de 21 de fevereiro de 2008, é a 

Saúde do Trabalhador, cujos objetivos são ampliar a RENAST e apoiar Estados e 

Municípios na capacitação de profissionais em Saúde do Trabalhador (BRASIL, 

2006). 

Apesar das dificuldades sofridas para o avanço da ST, observam-se ações 

favoráveis ao seu desenvolvimento. Exemplo disso foi a 3a Conferência Nacional de 

Saúde do Trabalhador realizada em 2005, que discutiu os avanços e dificuldades 

que impedem a consolidação desse campo da saúde. A conferência lançou como 

sugestão a incorporação das ações voltadas para a ST nas agendas de saúde na 

APS, assim como nos serviços de urgência e emergência (UFMG, 2010).  

O incentivo às ações de Saúde do Trabalhador nesses serviços deve ocorrer 

através de diversos instrumentos que favoreçam a integralidade e a definição dos 

fluxos na rede de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, como definição de 

protocolos e estabelecimento de linhas de cuidado (BRASIL, 2009b).  

A Estratégia Saúde da Família, enquanto modelo reorganizador da AB no 

Brasil, torna a APS o local estratégico para a inserção das ações de ST, tendo em 

vista o crescimento da domicilização do risco, processo em que há a transferência 

das atividades de trabalho para o espaço domiciliar e, consequentemente, a 

transferência dos fatores de risco inerentes ao processo de trabalho (BRASIL, 2002). 

As unidades de saúde da APS, sejam unidades básicas ou de saúde da 

família, estão presentes na maioria dos municípios brasileiros, logo devem atuar 

como sentinelas no processo de identificação das doenças e acidentes relacionados 

ao trabalho, tendo em vista a necessidade de induzir as ações de vigilância em 

saúde e organização da linha de cuidado para os agravos à ST (UFMG, 2010).  

De acordo com DIAS, LACERDA e SILVA (2012), as ações de ST 

desenvolvidas na APS podem ser organizadas em eixos de grande importância, 

como: diagnóstico situacional; construção do perfil demográfico e epidemiológico 

dos trabalhadores do território; planejamento e definição das ações de assistência 

ao trabalhador, ações de educação e de vigilância em Saúde do Trabalhador. 

O diagnóstico situacional ou local de situação deve ser construído antes de se 

implantar ações em ST por parte das equipes que compõem a APS. Ele é formado 
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por algumas informações essenciais como as atividades produtivas desenvolvidas 

no território, quem são os trabalhadores que residem ou trabalham no local e quais 

as doenças que acometem esses trabalhadores (DIAS; LACERDA E SILVA, 2013). 

 

É importante conhecer o perfil dos usuários-trabalhadores, considerando, 
minimamente: a idade, o sexo, a escolaridade e a ocupação; a identificação 
de chefes de família desempregados e em outra situação de vulnerabilidade 
social e possíveis doenças ou agravos que podem estar associadas. A 
identificação dos processos produtivos instalados no território permite inferir 
alguns dos fatores de risco e perigos para a saúde e o ambiente associados 
às atividades produtivas (DIAS; LACERDA E SILVA, 2013, p.36). 

 

Esse reconhecimento do território, também chamado mapeamento vem sendo 

realizado pelos agentes comunitários de saúde (ACS) durante o processo de 

cadastramento das famílias na implantação da unidade de saúde e deve ser 

periodicamente atualizado, tendo em vista a dinamicidade do território (DIAS, 

BERTOLINI; PIMENTA, 2011). Informações como idade, sexo e ocupação do 

usuário são obtidas e utilizadas para o cadastramento familiar, assim como 

informações referentes às doenças ou condições referidas, incluindo os casos de 

acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho (LACERDA E SILVA; DIAS; 

RIBEIRO, 2011). 

O mapeamento das atividades produtivas é fundamental para que a equipe se 

organize e elabore ações de saúde, tendo em vista que essa prática permite 

conhecer o perfil de adoecimento, além dos riscos e perigos para a saúde dos 

trabalhadores e para o ambiente (DIAS; LACERDA E SILVA, 2013). 

É importante ressaltar que, na atualidade, a ESF considera apenas o critério 

domiciliar no momento de inscrever as famílias que serão atendidas nas unidades 

de saúde da AB, de modo a dificultar o acesso aos trabalhadores que não residem, 

mas passam a maior parcela dos dias trabalhando no local. Essa realidade precisa 

ser mudada, tendo em vista que a equipe deve ser responsável pelo acolhimento 

dos usuários trabalhadores que residem e trabalham no território de abrangência da 

unidade de saúde (DIAS; LACERDA E SILVA, 2013).   

Além da domicilização, outras dificuldades também são significativas na 

implementação da ST na APS, como infraestrutura inadequada, condições 

deficientes de trabalho, baixo índice de informatização, ausência de fluxos bem 

definidos, predomínio das atividades assistenciais, além de carência na formação e 

no suporte técnico e sobrecarga de trabalho das equipes. 
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3.3 O enfermeiro na Atenção Primária à Saúde 

O enfermeiro atua tanto no desenvolvimento de atividades no âmbito da 

gerência quanto da assistência ao indivíduo, sendo necessário o envolvimento de 

elementos no seu processo de trabalho, como liderança, motivação, comunicação, 

capacidade de lidar com conflitos e sensibilidade para observar as necessidades de 

saúde da população (ALMEIDA; MELO; NEVES, 1991; CUNHA; NETO, 2006; 

ALVES, 2007).  

O enfermeiro foi o único entre os profissionais da área da saúde, que esteve 

expressivamente presente nas ações administrativas, assistenciais e educativas, 

desde a implantação até a expansão dos programas e estratégias envolvidas com a 

evolução do SUS (PEREIRA; ALVES, 2004). 

Diante dessa realidade esse profissional da saúde torna-se uma grande 

influência sobre o trabalho em saúde e a sua organização dentro de uma 

determinada equipe de saúde da família. O profissional é também importante para a 

implementação dos princípios trazidos pelo Programa Saúde da Família, por meio 

de habilidades desenvolvidas no decorrer do tempo (BARBOSA et al., 2004). 

Em 1977, a OPAS e o Ministério da Saúde publicaram o documento “Padrões 

de Assistência de Enfermagem à Comunidade” que indicava 12 direções das ações 

de enfermagem, dentre as quais podemos citar (ALMEIDA, 1991):  

 Identificação de grupos de alto risco na comunidade, garantindo-lhes atenção 

prioritária;  

 Incentivo à participação da comunidade na identificação de suas necessidades 

de saúde, a fim de atendê-las;  

 Prestação de assistência primária;  

 Participação no processo de vigilância epidemiológica, informação, decisão, 

ação, no desenvolvimento das suas atividades em todos os níveis de atuação, 

para o atendimento ao indivíduo e à coletividade;  

 Cooperação com o processo de planejamento de saúde, em todos os seus 

níveis;  
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 Planejamento da assistência ao indivíduo, à família e à comunidade, 

assegurando a satisfação das necessidades identificadas;  

 Encaminhamento dos usuários a outros serviços, buscando a continuidade da 

atenção à saúde;  

 Organização de programas de educação em serviços voltados para o seu 

pessoal, em todos os níveis, baseados nas reais necessidades de saúde da 

comunidade.  

Com o passar do tempo surgiu uma nova forma de organização dos serviços 

de saúde baseada na mudança do modelo assistencial, em que se sugeriu que se 

deixasse de desenvolver ações mais curativas e se programassem ações de 

promoção e prevenção à saúde, pautadas no trabalho em equipe (BRASIL, 2007; 

MERHY, 1998; PAIM, 2003). 

De acordo com a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 que aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, o enfermeiro tem como atribuições:  

 

Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas 
equipes; realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em 
grupo, solicitar exames complementares, prescrever medicações e 
encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços; realizar 
atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; planejar, 
gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os 
outros membros da equipe; contribuir, participar, e realizar atividades de 
educação permanente da equipe de enfermagem e outros membros da 
equipe; e participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da UBS (BRASIL, 2012). 
 

Essa Política estabelece que a equipe de SF deve desenvolver um processo de 

trabalho voltado para o planejamento, organização e execução de ações de saúde 

no território, em que a enfermeira, membro integrante da equipe multidisciplinar na 

SF, deve apresentar competências para estabelecer ações comprometidas com o 

novo modelo assistencial colaborando para a consolidação do SUS. 

Tais competências são construídas no cotidiano do trabalho dos enfermeiros, 

tendo em vista que se trata de um processo dinâmico e não algo neutro, isolado ou 

desligado de um processo histórico e social. Logo, o cuidado é construído em suas 

diferentes dimensões e interações com os sujeitos que fazem parte do processo de 

cuidar: indivíduo, família, comunidade e demais trabalhadores. 
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Ao envolver diferentes sujeitos no processo de cuidar, o enfermeiro participa da 

produção dos serviços de saúde em nível coletivo e, dessa maneira, ganha 

autonomia utilizando como instrumentos o saneamento ambiental, as políticas 

sociais, as ciências sociais, a educação em saúde, os trabalhos em grupo e outras 

atividades que vão além do corpo biológico (LIMA, 2004).  

Exemplo disso é o trabalho que esse profissional desenvolve na Atenção 

Básica, especificamente na Estratégia Saúde da Família (ESF), preparando a 

comunidade, construindo a territorialização, articulando a comunidade com o serviço 

de saúde, identificando os riscos aos quais a população está exposta e seus 

principais problemas de saúde e socioculturais, a fim de preparar a equipe para 

desenvolver as ações necessárias às famílias que estão sob sua responsabilidade 

(COSTA; MIRANDA, 2008). 

Além disso, o cuidado de enfermagem é formado por um conjunto de ações de 

acompanhamento contínuo do usuário e da coletividade ao longo dos processos 

sóciovitais, visando à promoção, prevenção e recuperação da saúde. O enfermeiro 

se responsabiliza ainda pelo monitoramento das condições de saúde, levantamento 

e acompanhamento de problemas de saúde no enfoque de risco ou de 

vulnerabilidade, de forma articulada à intervenção nos agravos de ordem patológica 

(ERMEL; FRACOLLI, 2006). 

Nas questões relativas à expansão da cobertura das ações básicas de 
saúde à população, os números da enfermagem nas equipes da estratégia 
saúde da família e a extensão do seu atendimento, nos diferentes espaços 
do território brasileiro, mostram que a categoria também vem assumindo o 
compromisso de reestruturar a atenção na lógica organizativa da ESF. 
Dados estes que, somados aos esforços desprendidos na formação, 
qualificação e capacitação dos profissionais de saúde, marcam o 
compromisso social do enfermeiro no desenvolvimento do pessoal para a 
operacionalização da estratégia e, consequentemente, para responder aos 
desafios atuais do SUS (COSTA; MIRANDA, 2008, p.124). 

 

Dessa forma, atuando diretamente com os indivíduos, famílias e comunidades, 

o enfermeiro vem se tornando um importante ator de mudança do modelo 

assistencial ao transformar o perfil do estabelecimento de saúde dos municípios, 

através da implantação de novas práticas e de uma dinâmica de trabalho inovadora, 

comprometida com o projeto de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (COSTA; 

MIRANDA, 2008). 

Na prática, isso implica que o enfermeiro da ESF está envolvido em várias 

ações desenvolvidas pela equipe da estratégia, tornando-o essencial no 
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desenvolvimento das ações de cuidado na Saúde da Família. Entretanto, enfrenta 

condições desfavoráveis para realiza-lo, como elevada carga de trabalho, vínculo 

empregatício e remuneração precários, além de processos de educação permanente 

escassos (OLIVEIRA, 2009; ROSSI; LIMA, 2005; FERNANDES; MEDEIROS; 

RIBEIRO, 2008). 

A enfermagem tem sido protagonista nos movimentos da construção social da 

saúde, defendendo os ideais da reforma sanitária e contribuindo para a construção 

do SUS, o que corrobora seu destaque nos programas, projetos e estratégias 

nacionais e internacionais (SOUZA, 2000). 
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4. PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

4.1. Caracterização do estudo 

Estudo analítico de abordagem qualitativa, que visa discorrer acerca das 

práticas dos enfermeiros no desenvolvimento de suas atribuições em saúde do 

trabalhador e suas concepções sobre esse campo de atuação. 

Segundo Minayo et al. (2010), esse tipo de estudo possibilita um espaço mais 

aprofundado das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. 

A pesquisa qualitativa preocupa-se com uma realidade que não pode ser 

quantificada, respondendo a questões muito particulares, trabalhando em um 

universo de significados, crenças e valores (MINAYO, 2008). 

Triviños (1990) considera a compreensão, descrição e interpretação dos 

significados projetados aos fenômenos os principais focos da abordagem qualitativa. 

Na mesma linha de raciocínio, Gonsalves (2003) destaca que esse tipo de 

pesquisa absorve a compreensão e interpretação do fenômeno social, considerando 

as significações que os sujeitos atribuem à sua realidade prática, exigindo do 

pesquisador uma abordagem hermenêutica. 

A inserção do debate qualitativo no campo da saúde integra o conjunto das 

ciências sociais, submetendo-se aos aspectos econômicos, políticos, sociais e 

ideológicos de uma realidade complexa (MINAYO, 2010). 

Logo, a escolha pelo método qualitativo de pesquisa deu-se em razão de 

estarmos adentrando pelo caminho das significações, das atitudes e opiniões dos 

indivíduos, tornando-se relevante por permitir a compreensão de uma problemática 

pouco conhecida. 

 

4.2 Cenário do estudo 

A pesquisa foi realizada nas unidades de saúde da atenção básica dos 

diferentes distritos sanitários da cidade de Natal-RN: Distrito Norte I, Distrito Norte II, 

Distrito Oeste, Distrito Leste e Distrito Sul. 

Considerando que as ações da Atenção Primária à Saúde podem ser 

oferecidas pelas unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família, 
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unidades mistas e, ainda, centros de saúde, essas unidades presentes no município 

de Natal serão inclusas no estudo. 

A Unidade Básica de Saúde realiza atendimentos a uma população nas 

especialidades básicas, de forma programada ou não, podendo oferecer assistência 

odontológica e de outros profissionais de nível superior. A assistência deve ser 

permanente e prestada por médico generalista ou especialista em pediatria e 

ginecologia, podendo ou não oferecer Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - 

SADT e Pronto Atendimento 24 Horas (NATAL, 2007). 

A Unidade de Saúde da Família é uma unidade específica para prestação de 

assistência contínua programada nas especialidades básicas e com equipe 

multidisciplinar para desenvolver as atividades que atendam as diretrizes da 

Estratégia Saúde da Família – ESF, do Ministério da Saúde (NATAL, 2007). 

A Unidade Mista trata-se de uma unidade de saúde básica destinada à 

prestação de atendimento em atenção básica e integral à saúde, de forma 

programada ou não, nas especialidades básicas, podendo oferecer assistência 

odontológica e de outros profissionais, com unidade de internação, sob 

administração única. Pode dispor de urgência/emergência e SADT básico ou de 

rotina (NATAL, 2007). 

Atualmente, o Distrito Oeste conta com 12 unidades de saúde da atenção 

básica, distribuídas nos bairros de Bom Pastor, Cidade Nova, Felipe Camarão, Dix-

Sept Rosado, Guarapes, Nordeste e Quintas. O Distrito Leste conta com um total de 

9 unidades de saúde da atenção básica distribuídas nos bairros do Alecrim, Cidade 

Alta, Lagoa Seca, Mãe Luíza, Tirol, Rocas e Petrópolis. 

Os distritos Norte I e II possuem um total de 12 e 11 unidades de saúde da 

atenção básica, respectivamente. As unidades do Norte I são distribuídas entre os 

bairros de Lagoa Azul, Pajuçara e Redinha; enquanto as unidades do Distrito Norte 

II estão presentes nos bairros de Igapó, Nossa Senhora da Apresentação e Potengi. 

No Distrito Sul, os bairros de Candelária, Mirassol, Neópolis, Nova Descoberta, 

Pitimbu, Ponta Negra e Planalto contam com um total de 9 unidades de saúde da 

atenção básica. 

As unidades selecionadas para a pesquisa estão localizadas em diferentes 

bairros dos respectivos distritos. Logo, apenas uma unidade de cada bairro foi 

inclusa no estudo. Os bairros que contavam com mais de uma unidade de saúde da 
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atenção básica tiveram apenas um serviço selecionado de forma aleatória por meio 

de sorteio. 

Foi solicitada, junto a cada Distrito Sanitário, uma lista contemplando os 

bairros que compunham os respectivos distritos e as unidades de saúde presentes 

em cada um desses bairros. 

O estudo contemplou unidades de saúde de todos os bairros que possuem 

esses serviços no seu território, com exceção do bairro das Rocas, localizado no 

Distrito Leste e do bairro Nossa Senhora da Apresentação, localizado no Distrito 

Norte II. Este devido à indisponibilidade do enfermeiro selecionado para o estudo em 

colaborar com a pesquisa no período da coleta, e aquele devido a problemas 

estruturais apresentados na unidade de saúde, que levaram à inativação temporária 

do serviço nesse mesmo período. 

 

4.3 Sujeitos do estudo 

Os sujeitos do presente estudo são enfermeiros que trabalham nas unidades 

de saúde da Atenção Primária à Saúde selecionadas. Consideram-se critérios de 

inclusão dos sujeitos no estudo: ser enfermeiro e concordar em participar do estudo. 

Foram excluídos aqueles que estavam ausentes da unidade por motivo de 

licença, férias ou afastamento no período da coleta de informações; aqueles que se 

recusaram a participar do estudo e enfermeiros vinculados a uma mesma unidade 

de saúde, caso em que apenas um participou do estudo. 

Para apontar os enfermeiros elegíveis para a pesquisa, foi realizado contato 

telefônico com as unidades de saúde, de modo que o diretor/administrador indicasse 

o enfermeiro disponível para ser contatado. Após o contato, foi marcado um 

encontro com cada sujeito, de acordo com a disponibilidade dos mesmos, para obter 

a autorização para a realização da pesquisa. 

Após aplicados os critérios de inclusão e exclusão, a população alvo final foi 

composta por 25 enfermeiros. 

 

4.4 Coleta e Análise das informações 

Os dados foram coletados utilizando-se como técnica de coleta de dados a 

entrevista semiestruturada, orientada por meio da utilização de um roteiro 
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(APÊNDICE A). As entrevistas aos enfermeiros foram realizadas individualmente no 

próprio local de trabalho dos entrevistados e gravadas. 

A entrevista é uma forma de abordagem técnica muito utilizada nos trabalhos 

de campo, a fim de buscar informações contidas nas falas dos atores sociais 

envolvidos no estudo (MINAYO, 2010). 

 

O roteiro de entrevista visa apreender o ponto de vista dos atores sociais 
previstos nos objetivos da pesquisa. A entrevista deve ser o facilitador de 
abertura, de ampliação e de aprofundamento da comunicação (MINAYO, 
2010, p.99). 

 

Na entrevista semiestruturada, o pesquisador segue um conjunto de questões 

previamente definidas, porém com liberdade para ir além das respostas. Permite 

uma cobertura mais profunda sobre o assunto, colaborando na investigação de 

aspectos valorativos dos informantes, determinando significados pessoais de suas 

atitudes e comportamentos (MAY, 2004; BONI; QUARESMA, 2005).  

A entrevista semiestruturada ao mesmo tempo em que valoriza a presença 
do investigador, oferece todas as perspectivas para que o informante 
alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a 
investigação (TRIVIÑOS, 1990, p.146). 
 

A fim de validar o roteiro da entrevista, foi realizado um pré-teste dos 

instrumentos com um enfermeiro alocado em uma unidade não selecionada para o 

estudo. As informações captadas nessa entrevista não foram divulgadas em nenhum 

momento da pesquisa. 

A primeira providência tomada foi a seleção dos entrevistados. Definidos os 

entrevistados, um contato inicial foi feito para obter dos participantes o acordo em 

participar da pesquisa, explicando o trabalho a ser realizado e o método utilizado, 

colocando-os a par dos propósitos da pesquisa. 

As entrevistas foram registradas através de um gravador digital e os dados 

foram digitados em computador utilizando os programas do pacote Microsoft Office. 

Após a obtenção das entrevistas, estas foram transcritas, transferindo para a 

linguagem escrita aquilo que foi gravado. Em seguida, passaram pela conferência de 

fidelidade da transcrição, em que foi conferida a fidedignidade entre o que está no 

papel e o que foi gravado. 

As informações obtidas a partir dessa abordagem foram interpretadas e 

analisadas à luz da hermenêutica-dialética, designada por Minayo (2010) como um 
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caminho do pensamento, que representa a interpretação da fala do sujeito inserida 

na sua realidade social. Trata-se de uma abordagem que propõe uma síntese dos 

processos compreensivos e críticos do pensamento (HABERMAS, 1987). 

A hermenêutica é destinada ao texto que exige explicação ou compreensão, 

buscando os significados subentendidos (MINAYO, 2010). 

Tendo na linguagem seu núcleo central, a hermenêutica busca compreender 

o sentido existente na comunicação entre seres humanos, considerando a 

comunicação da vida cotidiana e o senso comum complementos desses seres. Além 

disso, tendo em vista sua linguagem limitada, é preciso compreender também o 

contexto e a cultura em que estão inseridos (HABERMAS, 1987).  

 

Do ponto de vista metodológico, a abordagem hermenêutica desenvolve-se 
nos seguintes parâmetros: busca diferenças e semelhanças entre o 
contexto dos autores e o contexto do investigador; explora as definições de 
situação do ator, supõe o compartilhamento entre o mundo observado e os 
sujeitos, com o mundo da vidado investigador; busca entender os fatos, os 
relatos e as observações e apoia essa reflexão sobre o contexto histórico; 
julga e toma decisão sobre o que ouve, observa e compartilha; e produz um 
relato dos fatos em que os diferentes atores se sintam contemplados 
(MINAYO, 2010 apud SILVA et al., 2012, p.244). 
 
 

A dialética é a ciência e a arte do diálogo, do contraste, do dissenso, que 

busca na linguagem suas contradições para realizar uma crítica sobre elas. O 

pensamento dialético compreende que a análise dos significados deve levar em 

consideração as práticas sociais, além de valorizar os processos na dinâmica das 

contradições, ressaltando o condicionamento histórico das falas, relações e ações 

(MINAYO, 2010). 

A interação entre hermenêutica e dialética torna-se relevante na medida em 

que é possível valorizar as complementaridades e contrastes entre elas, tendo em 

vista que ambas trazem a ideia do condicionamento histórico da linguagem, das 

relações e das práticas; partem da ideia de que não há observador imparcial; 

contestam o tecnicismo em favor do processo intersubjetivo da compreensão e da 

crítica; referem-se à prática estruturada pela tradição, pela linguagem, pelo poder e 

pelo trabalho e buscam proximidade com a verdade investigada (STEIN, 1987). 

A hermenêutica e dialética estão articuladas, pois a razão que compreende, 

esclarece e reúne, é a mesma que contesta, dissocia e critica, tendo em vista a 

tamanha falta de transparência na linguagem e na vida real, onde poder e relações 
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de produção opõem contraditoriamente pessoas, grupos e classes. Entende-se que 

a linguagem é um instrumento de dominação, logo precisa ser esclarecida e levar à 

reflexão (HABERMAS, 1987). 

Segundo Minayo (2010) esse tipo de análise deve seguir algumas etapas: 

Nível das determinações fundamentais; nível de encontro com os fatos empíricos; 

ordenação dos dados; classificação dos dados e análise final. 

Na etapa do nível das determinações fundamentais foi elaborado o perfil dos 

enfermeiros entrevistados aplicando-se um instrumento de coleta de dados 

(APÊNDICE B) que contemplou nome (iniciais), sexo, idade, estado civil, tempo de 

formação e tempo de atuação na atual unidade de saúde. Além disso, foram 

questionados sobre a realização de pós-graduação e existência de outros vínculos 

empregatícios.   

Na etapa seguinte, nível de encontro com os fatos empíricos, foram 

realizadas as entrevistas com cada sujeito. Em seguida, as informações obtidas 

foram sistematizadas caracterizando a etapa de ordenação dos dados, em que os 

dados recolhidos foram transcritos e organizados. 

Na classificação dos dados, foram identificados os fatos e informações 

relevantes, os quais foram organizados em categorias para uma melhor discussão. 

Finalmente, os dados foram analisados segundo os pressupostos da abordagem 

Hermenêutica Dialética, compreendendo a etapa da análise final. 

 

4.5 Aspectos éticos 

A coleta de informações foi iniciada após a aprovação no Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN), bem como 

da Secretaria Municipal de Saúde de Natal. O projeto foi aprovado pelo CEP-UFRN 

mediante o Parecer nº 751.613, CAAE 31265914.8.0000.5537 (ANEXO A). 

Baseado na Resolução nº. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, para 

convidar os sujeitos da pesquisa a participarem da mesma, foi utilizado um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aplicado pela pesquisadora 

responsável (APÊNDICE C), além do Termo de Autorização para Gravação de Voz 

(APÊNDICE D), consentindo a gravação das narrativas. 
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Dando ênfase aos aspectos éticos, incluindo-se a confidencialidade e sigilo, 

os sujeitos entrevistados foram identificados com letras e números, conforme a 

ordem de realização das entrevistas. 
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5. RESULTADOS 

   A partir das informações obtidas foi possível categorizar os resultados em 

quatro dimensões, a saber: caracterização dos sujeitos da pesquisa, concepções 

dos enfermeiros sobre a Saúde do Trabalhador, práticas dos enfermeiros em Saúde 

do Trabalhador e considerações sobre as potencialidades e fragilidades dos serviços 

e do papel desempenhado pelos enfermeiros em Saúde do Trabalhador.  

 

5.1 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Para a caracterização sociodemográfica do grupo de enfermeiros da Atenção 

Primária a Saúde da cidade do Natal-RN, o estudo buscou identificar o sexo, faixa 

etária, estado civil, tempo de formação, tempo de trabalho, vínculos empregatícios, e 

formação no nível de pós-graduação.  

Tabela 1 – Distribuição de profissionais enfermeiros trabalhadores da Atenção 

Primária a Saúde, segundo gênero, faixa etário e estado civil. Natal, 2014. 

Sexo Quantitativo 

  

Masculino 0 

Feminino 25 

  

Faixa etária  

  

29-34 05 

35-40 02 

41-46 04 

47-52 05 

53-58 06 

59-65 03 

  

Estado civil  

  

Solteiro(a) 08 

Casado(a) 15 

Viúvo(a) 0 

União estável 02 
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Conforme exposto na tabela 1, toda a população é composta pelo gênero 

feminino, com maior quantidade numa faixa etária entre 53 e 58 anos de idade, e 

casadas. 

No que se refere à predominância do gênero feminino, os resultados deste 

estudo estão em consonância com outras pesquisas do perfil sociodemográficos na 

área da Enfermagem. A profissão é exercida, majoritariamente, pelo sexo feminino.  

A idade mínima dos profissionais pesquisados foi de 29 anos e a máxima de 

65.  O segundo quantitativo mais evidenciado foi entre as faixas etárias de 29 a 34 

anos e 47 a 52 anos. Referente ao estado civil, 15 enfermeiras são casadas, 

enquanto 08 delas são solteiras. 

No que concerne ao tempo de formação, a maioria das entrevistadas possui 

mais de 15 anos da graduação em Enfermagem, constituindo um quantitativo de 18 

enfermeiras. Além disso, o tempo de trabalho mais frequente está situado entre o 

período de 6 a 10 anos em serviços da Atenção Primária a Saúde. Outra 

característica destacada é a sinalização de outros vínculos empregatícios por parte 

das enfermeiras entrevistadas, em que 13 delas relataram possuir outro vínculo. A 

tabela 2 evidencia estes achados. 

Tabela 2 - Distribuição de profissionais enfermeiros trabalhadores da Atenção 

Primária a Saúde, segundo tempo de formação, tempo de trabalho e vínvulo 

empregatícios. Natal, 2014. 

Tempo de formação Quantitativo 

  

Até 5 anos 0 

De 6 a 10 anos 07 

De 11 a 15 anos 0 

Mais de 15 anos 18 

  

Tempo de trabalho  

  

Até 5 anos 07 

De 6 a 10 anos 09 

De 11 a 15 anos 05 

Mais de 15 anos 04 

  

Outros vínculos empregatícios  
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Sim 13 

Não 12 

 

Referente à qualificação profissional no nível de pós-graduação, evidencia-se 

que 20 enfermeiras possuem especializações concluídas, e apenas duas delas não 

possuem certificação neste tipo de qualificação, conforme evidencia a tabela 3.  

Tabela 3 - Distribuição de profissionais enfermeiros trabalhadores da Atenção 

Primária a Saúde, segundo nível de pós-graduação. Natal, 2014. 

Pós-Graduação Quantitativo 

  

Concluída 20 

Em andamento 03 

Não tem 02 

 

Todos os cursos de pós-graduação sinalizados pelos pesquisados são a nível 

latu sensu. Além disso, existe uma variância nas áreas de especializações com 

formação em áreas como: dermatologia, obstetrícia, urgência e emergência, 

gerontologia, antropologia, vigilância sanitária, materno-infantil, saúde da família, 

saúde pública e saúde coletiva.  As especializações nestas três últimas, somadas, 

sumarizam 19 certificações.  

5.2 Concepções dos enfermeiros sobre a Saúde do Trabalhador 

Diante do questionamento em que se fez necessária a conceituação da 

Saúde do Trabalhador, a maioria das entrevistadas apresentou certa dificuldade em 

definir um conceito. Apresentaram uma feição de dúvida, deixando claro o esforço 

para a formulação do conceito que, em todas as entrevistadas, foi dado em linhas 

gerais, e não com literalidade, comprovando que há uma clara deficiência no campo 

conceitual a este respeito.  

Entretanto, foram percebidas ideias que corroboram o modelo de promoção 

da saúde, já que o olhar dos sujeitos se mostrou voltado para o trabalhador através 

do desenvolvimento de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, 

diferenciando-se do modelo hegemônico hospitalocêntrico/curativista ao enfatizar o 
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predomínio da influência das condições de trabalho e do bem-estar social, fisiológico 

e psíquico sobre a saúde dos trabalhadores. 

A maioria das enfermeiras entrevistadas citou que a ST se trata de ações 

voltadas para o bem-estar e qualidade de vida no trabalho, considerando a 

necessidade de estrutura física adequada para a sua realização, bom 

relacionamento interpessoal, retorno financeiro adequado, acompanhamento e 

avaliação do processo de trabalho. Pode-se perceber nas suas falas que elas citam 

condições que contribuem para o desenvolvimento satisfatório do trabalho, a fim de 

evitar o adoecimento do trabalhador: 

[...] A Saúde do Trabalhador cuida tanto da saúde do trabalhador 

quanto do seu local de trabalho. Ela contempla várias ações no 

sentido de cuidar de quem está trabalhando. [E4] 

 

[...] É questão dele (o trabalhador) se sentir bem com o trabalho, não 

sofrer pressão, não sofrer sequelas do trabalho, ganhar bem, ter um 

bom entrosamento. Aí ele tá trabalhando e tendo saúde. [E10] 

O campo da ST constitui uma área da saúde pública que estuda e intervém 

sobre as relações entre trabalho e saúde, relações essas bem apreendidas pelos 

sujeitos de acordo com as falas acima. Essa visão se torna relevante, pois se 

aproxima do objetivo da promoção da saúde e proteção do trabalhador para além da 

assistência, composta por procedimentos de diagnóstico, tratamento, notificação e 

reabilitação.  

Para Minayo-Gomez e Lacaz (2005), o uso da expressão “saúde do 

trabalhador” tem como núcleo básico o “processo de trabalho”, visto que a análise 

desse processo permite a identificação das mudanças que devem ser introduzidas 

nos ambientes de trabalho a fim de melhorar suas condições e saúde dos 

trabalhadores. Tal análise envolve as relações de produção e a subjetividade de 

cada ator envolvido nesse processo, contribuindo para a ruptura com a visão 

positivista de causa e efeito predominantes na medicina do trabalho e saúde 

ocupacional (MINAYO-GOMES; LACAZ, 2005).  

De acordo com a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990 entende-se por 

saúde do trabalhador um conjunto de atividades que busca a promoção e proteção 
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dos trabalhadores, por meio das ações de vigilância epidemiológica e sanitária, 

compreendidas pelas investigações dos riscos presentes nos ambientes e condições 

de trabalho e dos agravos decorrentes; assim como visa à recuperação e 

reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos 

das condições de trabalho. 

A vigilância em saúde é fator essencial dentro dessa área e no processo de 

construção do modelo de atenção à saúde no Brasil. Apesar dessa tamanha 

importância, esse tema não foi evidenciado em nenhuma das falas dos sujeitos, 

provando o desconhecimento sobre a necessidade de integração da Vigilância em 

Saúde do Trabalhador com os demais componentes da Vigilância em Saúde e com 

a Atenção Primária à Saúde.  

Esse fato evidencia a insipiência sobre a estratégia da PNSTT de integração 

das vigilâncias, a fim de planejar uma atuação baseada na análise da situação dos 

trabalhadores e da população, e no mapeamento das atividades produtivas. 

Em contrapartida, observa-se boa apreensão do conceito ampliado de saúde 

pela maior parte dos sujeitos ao referirem a importância do ambiente de trabalho 

saudável, renda e qualidade de vida no trabalho como sendo parte do conceito de 

ST, tendo em vista que a saúde, em seu sentido amplo, é resultante das condições 

de alimentação, habitação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, lazer, 

liberdade e acesso aos serviços de saúde. 

Por volta dos anos 1990, ocorreram transformações significativas nos postos 

de trabalho, na economia das organizações e também na prestação de assistência 

de enfermagem, que passou a priorizar o ser humano como trabalhador, a qualidade 

de vida no trabalho e a saúde e segurança no ambiente laboral (LINO et al, 2012). 

A inclusão da saúde do trabalhador no SUS considera a perspectiva 
epidemiológica das condições de trabalho às quais o trabalhador está 
submetido no seu ambiente e processo de trabalho. Não se limita a atender 
o lesionado individualmente, mas busca quantificar o número de pessoas 
expostas aos riscos e buscar mudanças dessas condições de trabalho 
(LOURENÇO; BERTANI, 2007). 

Nesse momento, a relação saúde-trabalho ganha uma crescente importância 

para o aumento da produtividade, satisfação no trabalho, expectativa de vida e 

redução nos índices de morbimortalidade. Logo, a prevenção dos agravos e 

acidentes do trabalho, além dos programas de promoção da saúde e segurança do 



57 
 

   
 

trabalho tem uma colaboração significativa para a melhoria da qualidade de vida dos 

trabalhadores (LINO et al, 2012). 

Embora a maioria das entrevistadas tenha demonstrado uma visão voltada 

para a promoção da saúde e prevenção de doenças, duas entrevistadas destacaram 

a ST como a assistência que deve ser dada ao trabalhador doente ou em processo 

de adoecimento decorrente do trabalho. 

Observa-se que as falas dessas entrevistadas têm uma discreta aproximação 

com os modelos de atenção da Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, visto 

que os sujeitos da pesquisa colocam a doença na centralidade da atuação em 

Saúde do Trabalhador.  

Ambos os modelos de atenção têm um caráter biologicista, centram-se no 

setor privado da economia e destacam a ótica do capital, priorizando a atuação de 

especialistas e higiene dos microambientes de trabalho, cujo principal objetivo é ter 

o trabalhador saudável para manter a produtividade e o lucro, evitando assim, 

perdas econômicas e visibilidade social (EVANGELISTA et al., 2011).  

Diante do contato com a saúde da população, que requer significativa 

proximidade com o ser humano e sua subjetividade, é comum e, de fato, obrigatória 

essa visão preocupada com o ser humano e suas condições de trabalho por parte 

do profissional enfermeiro. Principalmente quando se fala no servidor público, essa 

visão é esperada e certa, tendo em vista que são profissionais selecionados e com 

perfil para atuarem na saúde pública, independente de desempenharem tarefas nas 

unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde, centros de saúde ou 

unidades mistas. 

A concepção voltada para a doença e processo de adoecimento não deixa de 

fazer parte do conceito de ST, tendo em vista que ela engloba não somente ações 

de promoção da saúde, prevenção de agravos decorrentes do trabalho, como 

também ações de recuperação, reabilitação e assistência ao trabalhador vitimado.  

Ao serem indagadas com relação à sua visão sobre a atuação do enfermeiro 

da Atenção Básica na Saúde do Trabalhador, vale destacar que, no geral, houve 

predomínio entre as entrevistadas de uma visão de uma atuação incipiente, 
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inexistente, deficiente, restrita, limitada e falha desses profissionais. Algumas 

enfermeiras relataram que a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e 

Trabalhadora (PNSTT) não está chegando na base, logo esse olhar voltado para o 

trabalhador não é despertado, tornando-os incapazes de solucionar qualquer 

problema relacionado à ST.  

[...] A atuação do enfermeiro é muito limitada, eu considero que não 

há um trabalho do enfermeiro direcionado para essa clientela. [E11] 

 

[...] Eu acho muito incipiente, pois o enfermeiro da atenção básica 

fica muito voltado para a atenção à mulher, à criança, à gestante, ao 

adulto e idoso, mas não se volta para o trabalhador. [E21] 

 

[...] Acho muito deficiente a atuação do enfermeiro, pois são muitos 

programas, muitas atribuições. Então fica um pouco de lado essa 

questão da saúde do trabalhador. [E25] 

[...] É muito falha, pois não existe um programa direcionado pra isso. 

[E9] 

 

[...] nos locais onde eu já trabalhei é praticamente inexistente. A 

gente vê algumas ações pontuais, mas o programa específico de 

acompanhamento é muito raro ver. [E22] 

 

[...] Eu não tenho esse vínculo com o trabalhador. Não consigo fazer 

nenhuma atuação nesse sentido. Talvez eu não consiga executar 

porque não tenho esse olhar, estou presa a tantas outras coisas e 

deixo a ST de lado. [E14] 

Vale indagar se, de fato, essa atuação é totalmente inexistente. Há que se 

refletir sobre o assunto tendo em vista que o público alvo dessa política é extenso e 

inclui todos os homens e mulheres trabalhadores, localizados nas zonas urbanas e 

rurais, inseridos formal ou informalmente no mercado, no setor público ou privado, 

sendo assalariados, autônomos, avulsos, temporários, cooperativados, aprendizes, 

estagiários, domésticos, aposentados ou desempregados.  

Mais crítica ainda é a visão de uma entrevistada que relata não ser capaz de 

enxergar nada relacionado à Saúde do Trabalhador em sua realidade: 
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[...] Na minha realidade eu não consigo enxergar a ST, eu escuto 

falar, mas não é uma política do serviço no qual eu trabalho. [E7] 

Três entrevistadas apresentaram uma visão diferenciada em relação aos 

demais sujeitos, ressaltando que a atuação do enfermeiro da AB na atenção integral 

à ST como fundamental, considerando-se a necessidade de acolhimento desses 

usuários, orientações diversas, inclusive quanto aos seus direitos e deveres, 

notificação de doenças e os encaminhamentos necessários para um melhor 

acompanhamento. Relataram ainda que, pelo fato do enfermeiro da APS ser 

generalista, ele deve olhar integralmente o usuário, a fim de incluir o trabalhador em 

suas ações, sejam elas educativas e preventivas ou assistenciais, como se pode 

constatar nas falas a seguir: 

[...] O enfermeiro da atenção básica é bem generalista, ele tem que 

ver o paciente de forma integral, como um agente produtivo, 

enxerga-lo em seu aspecto psicossocial, dentro da família e do 

trabalho. [E15] 

 

[...] O enfermeiro tem papel fundamental em acolher esses 

trabalhadores, notificar doenças e agravos, orientar, fazer 

encaminhamentos. Ele é peça-chave na atenção básica e na saúde 

do trabalhador. [E16] 

Percebe-se que uma minoria das entrevistadas consegue apreender a 

generalidade do trabalho do enfermeiro e, mais do que isso, refere a importância de 

cumprir o princípio da integralidade por meio da atuação sobre as dimensões 

biológicas, sociais e psíquicas do usuário. 

Entretanto, ao falar de integralidade pode-se e tem-se que ir além. Faz-se 

necessário adentrar nas outras dimensões que compõem tal princípio, que incluem a 

integração das ações de promoção da saúde, proteção, recuperação e reabilitação; 

a garantia da continuidade de atenção nos diferentes níveis de complexidade, além 

da articulação de ações intersetoriais capazes de incidir sobre os determinantes de 

saúde da população.  

Defende-se a inclusão no SUS de ações voltadas à saúde de quem trabalha, 

tendo em vista a proximidade entre o indivíduo que sofre o acidente de trabalho e as 

condições em que seu trabalho é realizado, tratando-se então de uma questão de 
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saúde coletiva, fruto das condições e da organização do trabalho (LOURENÇO; 

BERTANI, 2007). 

Nesta perspectiva, o cuidado como um sistema dinâmico e contínuo em que 
os enfermeiros promovem ações de trabalho com o fim de produzir e 
proteger a vida constitui a base filosófica de articulação entre a enfermagem 
como profissão e a saúde do trabalhador como foco de intervenção 
(ERDMANN et al, 2006 apud EBLILNG; CARDOSO, 2010). 
 

Grande parte dos sujeitos também relatou desconhecimento sobre a Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (PNSTT) ou até algum programa 

voltado para a ST. Nesse discurso, a política é pouco ou nada reconhecida e não 

gera impacto na prática das entrevistadas, significando para eles que as Secretarias 

do Estado e Municipal de Saúde priorizam outras políticas e programas em 

comparação à ST. 

 

5.3 Práticas dos enfermeiros em Saúde do Trabalhador 

Quando questionadas sobre as ações realizadas na unidade em que 

trabalham, grande parte das enfermeiras apresentou significativa dificuldade em 

especificá-las, relatando que na unidade não existem ações voltadas para o 

trabalhador, seguindo-se os programas priorizados pelo Ministério da Saúde, tais 

como o Programa de Atenção à Saúde da Mulher, da Criança e do Idoso:  

[...] Na prática eu acho que nenhuma. A gente tem um projeto para 

começar a implantar algumas ações, mas a gente enfrenta 

dificuldades mais básicas possíveis, faltam recursos humanos. [E17] 

 

[...] acho que atualmente a gente não tem ação voltada pra saúde do 

usuário trabalhador. Temos mais ações voltadas para os idosos, 

gestantes, para os grupos que o Ministério da Saúde quer que a 

gente trabalhe. [E12] 

Pode-se apreender nas falas que predomina uma compreensão fragmentada 

sobre a atenção à Saúde do Trabalhador, posto que diferenciam a parcela de 

usuários que frequentam a unidade de saúde, da parcela de trabalhadores do 

território. A fala da enfermeira [E12] deixa claro essa fragmentação ao mencionar 
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que as ações da unidade são voltadas para determinados grupos populacionais, 

como idosos e gestantes. 

Diante desses discursos, há que se refletir sobre a perspectiva de prioridade 

da parte do Ministério da Saúde em relação aos programas de saúde. Até que ponto 

os próprios profissionais de saúde poderiam ser responsabilizados, considerando-se 

que o Ministério da Saúde institui uma política de atenção integral à Saúde do 

Trabalhador, como já discutido anteriormente. 

Observa-se que as enfermeiras têm dificuldade de visualizar os usuários dos 

grupos específicos com os quais elas atuam no seu cotidiano de trabalho como 

trabalhadores. Não veem a mulher gestante, puérpera ou inserida no planejamento 

familiar como trabalhadora, ou ainda os usuários desempregados que frequentam o 

serviço e os idosos aposentados que necessitam de cuidados não são vistos como 

integrantes da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, ao 

contrário, o olhar é, além de fragmentado (assim como os programas de saúde), 

excludente quando se fala do trabalhador. 

Entretanto, uma das enfermeiras consegue identificar os trabalhadores como 

parte da demanda recebida pela unidade de saúde, como qualquer outro usuário: 

[...] É um usuário como qualquer outro, como qualquer outra 

demanda. Ter coisa específica para ele, não tem. [E7] 

Em 2006, foi firmado entre os gestores do SUS um compromisso em torno de 

prioridades que apresentam impacto sobre a saúde da população brasileira: Saúde 

do Idoso; controle do câncer do colo do útero e da mama; redução da mortalidade 

infantil e materna; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes 

e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; 

promoção da Saúde e fortalecimento da Atenção Básica. 

O sistema de saúde do Brasil privilegia historicamente grupos populacionais 

mais vulneráveis na maior parte dos atendimentos de atenção básica, através de 

ações programadas direcionadas para a saúde da criança, da mulher e do idoso 

(SILVA et al., 2012). 

Constata-se que o olhar direcionado para determinadas parcelas das 

comunidades, como idosos, crianças e mulheres, é fundamentado nas prioridades 
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que o próprio Ministério da Saúde determinou através do Pacto pela Saúde, no 

componente Pacto pela Vida, o que pode explicar a visão convergida para esses 

grupos pelas entrevistadas. 

Essa convergência pode ser explicada também pela situação de 

morbimortalidade entre esses grupos, considerados os mais vulneráveis da 

população. Os maiores cuidados voltados à mulher podem estar associados às 

demandas ligadas às vulnerabilidades existentes na gravidez e no parto, que se 

refletem, por exemplo, sobre o índice de mortalidade das mulheres no momento do 

parto, correspondendo cerca de 65% dos óbitos maternos.  

Entre os idosos, é importante ressaltar que o envelhecimento populacional já 

é responsável pelo maior número de condições crônicas no país, onde a população 

idosa representa cerca de 9% da população e consome mais de 26% dos recursos 

de internação hospitalar, segundo Lima-Costa et al. (2000). 

Entretanto, a saúde do trabalhador, saúde mental, fortalecimento da 

capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência, atenção 

integral às pessoas em situação ou risco de violência e a saúde do homem foram 

metas inclusas no Pacto pela Vida posteriormente e, talvez, não tão bem 

trabalhadas com e pelas equipes de saúde, que demonstram dificuldades em 

desenvolvê-las. 

Vale ressaltar que diversos estudos têm mostrado uma maior vulnerabilidade 

masculina às doenças graves e crônicas, resultando em mortes mais precoces que a 

população feminina (NARDI et al., 2007; COURTENAY, 2007; IDB, 2006; LAURENTI 

et al., 2005; LUCK et al., 2000). 

Diante dessa realidade, torna-se relevante estimular a priorização da saúde 

do homem, melhor que isso, da integralidade dentro dos serviços de atenção 

primária à saúde. 

Há que se ressaltar que a Saúde do Homem encontra-se inserida como umas 

das prioridades do Pacto pela Vida. Tal prioridade foi mencionada por algumas 

enfermeiras, que relataram a dificuldade de trazer o homem para o serviço, mas que 

as tentativas estão sendo feitas, a fim de engajá-lo nas ações. Elas acreditam que 

ao acolher o homem, estarão contribuindo para o acolhimento do trabalhador que 
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pouco procura as unidades por falta de tempo ou até mesmo por uma questão 

cultural: 

[...] a gente está tentando montar um programa de Saúde do 

Homem, mas sentimos muita resistência porque é uma clientela 

muito dura para vir à unidade, e esse homem não deixa de ser 

trabalhador. [E20] 

 

[...] No ano passado nós fizemos ações de Saúde do Homem. No 

mês de Julho fizemos palestras, identificamos muitos homens que 

não vem à unidade. Então, foi algo que de certa forma foi para o 

trabalhador, mas era endereçada ao homem. [E21] 

Fator agravante dessa problemática é a dificuldade dos homens 

reconhecerem suas privações em saúde, rejeitando as possibilidades de 

adoecimento e contribuindo para a manutenção da questão cultural de 

invulnerabilidade masculina e do seu papel de provedor. Alia-se a essa problemática 

a estruturação dos serviços de atenção básica, conformados para atender mulheres 

e crianças em horários de funcionamento coincidentes com as jornadas de trabalho 

dos homens, dificultando o atendimento desses usuários (SCHRAIBER et al., 2010). 

Além disso, deve-se pensar em estratégias que sejam menos tradicionais e 

mais resolutivas, de forma que o uso de palestras possa ser substituído por 

atividades mais acolhedoras. 

Segundo Gomes e Nascimento (2006), existe uma cobrança da sociedade de 

que o homem seja física e psicologicamente inabalável, o que contribui para a 

construção de um ser inconsequente com relação à sua saúde, que nega ou adia 

tratamentos preventivos e de promoção e proteção da saúde, dificultando a 

detecção e tratamento de doenças pelos profissionais de saúde, além de tornar o 

processo de adoecimento de difícil aceitação. 

Deve ser levado em consideração que a lógica de ações programáticas que 

vem sendo empregada pelas unidades de saúde muitas vezes permanece baseada 

no curativismo e reabilitação, dificultando uma resposta significativa às 
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necessidades de saúde dos homens que buscam os serviços da atenção básica 

(SCHRAIBER et al., 2010). 

Logo, a lógica curativista é absorvida pelo gênero masculino que procura os 

serviços de saúde geralmente diante de uma situação extrema e, em alguns casos, 

sem resolutividade: 

[...] A gente consegue mais a saúde do trabalhador com relação à 

mulher, ao sexo feminino. Mas o homem é bastante difícil, só vem 

quando está doente, para fazer a parte curativa e não de prevenção. 

São poucos os homens que estão no pré-natal com a esposa, que 

procuram fazer um exame de PSA, só vem quando está hipertenso, 

diabético, com problema de próstata, de um modo geral é assim. [E8] 

 

[...] a gente sabe que os homens são uma categoria que quase não 

vem à unidade, pois trabalham o dia todo e nunca se cuidam. Eles 

trabalham até, muitas vezes, enfartar. Já tive paciente que enfartou e 

morreu, nunca veio ao serviço de saúde. Vivia trabalhando, era 

motorista e acabou morrendo, tinha problema cardíaco e não sabia. 

[E12]  

A ausência de programas e atividades direcionadas para a população 

masculina dificulta a interação entre suas necessidades de saúde e a organização 

das práticas de saúde dos serviços oferecidos pelas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) (FIGUEIREDO, 2005; BECK et al., 2009). 

[...] a gente tem muita dificuldade de conseguir que o homem venha 

procurar a unidade, ele só vem quando precisa de vacina para o 

trabalho, pois é exigido que ele esteja com o cartão em dia. Ou 

então, quando já está doente... o homem não procura a parte da 

prevenção. [E8] 

Segundo estudos, os profissionais das instituições de saúde destinam menos 

tempo no desenvolvimento de ações voltadas aos homens, quando comparados às 

mulheres, reforçando a influência dos padrões de masculinidade e feminilidade 

sobre a saúde, que, por sua vez, influencia na reprodução do imaginário social de 
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gênero, repercutindo sobre a atenção à saúde oferecida à população 

(COURTENAY, 2000).  

Contrapondo-se a essa realidade, uma enfermeira relata que os homens da 

comunidade em que atua, buscam a unidade de saúde. As exigências legais, 

demandadas do próprio mercado de trabalho, vêm contribuindo para uma maior 

aproximação dos trabalhadores com as unidades de saúde da AB. 

[...] o homem hoje procura mais a unidade de saúde devido ao 

trabalho, ele precisa das vacinas que o trabalho exige, ele precisa da 

solicitação de exames também. E, muitas vezes, é aqui na unidade 

básica, com a enfermeira, que ele consegue tudo isso... E, assim, 

sempre uma vez por mês a gente faz uma ação voltada para o 

homem e já realizamos em duas empresas, pois têm muitas aqui no 

bairro. Nós realizamos nas empresas porque no nosso horário de 

trabalho a maioria dos homens está trabalhando, então nós vamos 

até o trabalho deles. [E6] 

A influência das atividades laborais sobre a construção da identidade 

masculina é um fato. Logo, quando se trata de cuidados com a saúde, o trabalho 

tem sido um empecilho para o acesso dos homens aos serviços de saúde, ou no 

prosseguimento de tratamentos, devido à exigência de cumprir uma jornada de 

trabalho diária, além da obrigatoriedade de executar as tarefas em tempo hábil, 

coincidindo com o horário de funcionamento dos serviços de saúde, o que dificulta a 

busca pela assistência (SCHRAIBER; GOMES; COUTO, 2005). 

O reconhecimento da mulher trabalhadora pelo sujeito [E8] representou um 

olhar diferenciado quando comparado ao das outras entrevistadas, já que, 

historicamente, esse gênero guarda relação com seu papel de cuidador da família. 

Esse reconhecimento traz à tona uma discussão relevante que sugere a 

necessidade de conhecer a realidade das mulheres da comunidade que tem 

frequentado os serviços, a fim de descobrir se a assiduidade delas tem se dado pelo 

papel de cuidadora construído historicamente, ou ainda, pela falta de absorção pelo 

mercado de trabalho, que contribui para o condicionamento dessa situação. 
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 O papel assumido pelas mulheres no mundo do trabalho, não as desvinculou 

das tarefas domésticas e dos cuidados com os filhos e a família, resultando num 

acúmulo de atribuições, que têm levado a uma sobrecarga de trabalho e estresse 

emocional devido às jornadas duplas ou triplas. 

Apesar dos avanços e conquistas percebe-se que no Sistema Único de 

Saúde (SUS), ainda existem lacunas no que se refere ao acesso da mulher 

trabalhadora ao serviço e ao modo como ela é acolhida neste sistema, visto que 

ainda se depara com um contingente significativo que nunca realizou ou que não 

realizam os exames preventivos com a regularidade recomendada por falta de 

acesso a Unidade Básica de Saúde (UBS) (CECILIO et al., 2013). 

Levando em consideração que as históricas desigualdades de poder entre 

homens e mulheres implicam em um forte impacto nas condições de saúde destas 

últimas (ARAÚJO, 1998), as questões de gênero devem ser consideradas como um 

dos determinantes da saúde na formulação das políticas públicas. 

Torna-se relevante refletir sobre os desafios enfrentados pela enfermagem na 

atenção básica em relação às dificuldades, obstáculos e resistências associadas às 

especificidades apresentadas no serviço, tendo em vista a tamanha 

responsabilidade desses profissionais perante a saúde da população. Logo, a 

apreensão das particularidades unida à percepção da integralidade do sistema de 

saúde permitirá solucionar essa problemática ou, pelo menos, amenizá-la. 

Quanto às ações de ST desenvolvidas nos serviços, as enfermeiras relataram 

algumas atividades pontuais, como: vacinação rotineira nas empresas e indústrias, 

em alguns casos solicitados pelo empregador; ou ainda imunização de livre acesso, 

sem o estabelecimento de horários, a fim de atender o trabalhador na unidade de 

acordo com sua necessidade e disponibilidade; distribuição de preservativo 

masculino; solicitação e realização de exames, como o teste rápido HIV/sífilis e 

rastreamento das dislipidemias; aferição da pressão arterial e atividades educativas 

com orientações, utilizando panfletos e cartazes: 

[...] A gente faz vacinação rotineira nas indústrias daqui da 

comunidade, aferição da pressão. A gente tem um livro pra anotar as 
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vacinas e fazer o acompanhamento para que, em caso de perda do 

cartão, não ficar repetindo as doses. [E9] 

 

[...] Além da solicitação dos exames, também temos a questão da 

vacinação, de livre acesso, na hora que ele chega (manhã ou tarde) 

sempre tem pessoas disponíveis para atendê-lo. E também toda 

sexta-feira pela manhã nós realizamos alguns exames, como o teste 

rápido de HIV e sífilis. [E6] 

 

[...] a gente faz vacinação extramuros, distribuição de camisinhas, 

consultas de orientação. Para os trabalhadores do bairro, nós temos 

um grupo de orientação nutricional, realização de medidas 

antropométricas para evitar o sedentarismo. [E16]  

Observou-se que a imunização é uma atividade facilmente identificada pelos 

entrevistados como ação de alcance da classe trabalhadora. A vacina integra um 

conjunto de medidas preventivas, a fim de reduzir o risco de contração de doenças 

infecciosas às quais alguns grupos profissionais estão expostos. É uma medida 

simples e de baixo custo que permite alcançar a saúde dos trabalhadores através da 

diminuição do risco de absenteísmo relacionado à doença (SBIM, 2007). 

A quebra das ligações da cadeia de transmissão das doenças através da 

utilização de imunobiológicos tem sido um dos grandes avanços relacionado à 

prevenção de doenças e promoção da saúde, tendo em vista que a vacinação surge 

como ação preventiva que contribui para a preservação da saúde dos trabalhadores 

e, consequentemente, para a manutenção da produtividade no trabalho 

(ROUQUAYROL; FAÇANHA; VERAS, 2003; BALLALAI, 2005). 

O histórico vacinal dos trabalhadores indicam quais vacinas relacionadas à 

exposição ocupacional deverão ser aplicadas, promovendo-se a ruptura da cadeia 

de transmissão das doenças imunopreveníveis no ambiente de trabalho 

(ROUQUAYROL; FAÇANHA; VERAS, 2003). 

A promoção da saúde pode ser compreendida como um nível de prevenção 

da saúde, em que são realizadas ações de saúde antes da instalação de um fator de 

risco e como uma estratégia para obter melhor qualidade de vida e saúde, que 

propõe a articulação de saberes técnicos e populares, a obtenção de recursos 
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institucionais e comunitários e a participação dos diferentes setores públicos (BUSS, 

2000). 

A Organização Pan-americana da Saúde reconhece a promoção da saúde 

como prioridade programática e a define como um conjunto de ações da população, 

dos serviços de saúde, das autoridades sanitárias e de outros setores sociais 

dirigidas para o desenvolvimento de melhores condições de saúde coletiva. Trata-se 

de ações exercidas sobre os condicionantes e determinantes que buscam provocar 

impacto favorável na qualidade de vida das populações (BRASIL, 2007).  

A promoção da saúde envolve práticas sanitárias, que são práticas coletivas, 

voltadas para a definição de políticas, preservação e proteção do ambiente físico e 

social, com o apoio de informação, educação e comunicação dirigida aos 

profissionais e à população (BRASIL, 2007).  

O Ministério da Saúde instituiu por meio da Portaria n. 687/GM de 30 de 

março de 2006 a Política Nacional de Promoção da Saúde, que tem como objetivo a 

promoção da qualidade de vida e a redução da vulnerabilidade e dos riscos à saúde 

relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições 

de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura e bens e serviços 

essenciais. 

As ações de promoção da saúde concretizam-se nos espaços sociais em que 

as pessoas vivem e trabalham, logo, se torna relevante a abordagem territorial 

desses espaços para o estabelecimento de estratégias de promoção da saúde. 

A fim de obter informações sobre o conhecimento do território e todo o 

processo de territorialização e sua complexidade, os sujeitos foram questionados 

sobre a atuação baseada no perfil epidemiológico da unidade. 

A territorialização é um elemento fundamental para a compreensão da 

dinâmica social de um território, permitindo o conhecimento do mesmo e suas 

influências na organização das ações de saúde, a fim de facilitar o desenvolvimento 

das ações de promoção da saúde. 

O perfil epidemiológico é um “indicador das condições de vida, do processo 

saúde-doença e do estágio de desenvolvimento da população” (ROUQUAYROL; 

ALMEIDA, 2003). Esse instrumento é embasado pelos fatores determinantes e 

condicionantes da saúde da comunidade, como alimentação, moradia, meio 

ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e deve ser fidedigno às 
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condições de saúde da população para que as práticas de saúde sejam adequadas 

e coerentes com as necessidades da sociedade.  

A maioria das entrevistadas relata uma atuação orientada pelo perfil 

epidemiológico da comunidade, como pode-se perceber nas falas a seguir: 

[...] como a gente faz parte da ESF, atuamos orientados pelo perfil da 

área, de acordo com o que existe aqui na comunidade. [E5] 

 

[...] nós procuramos nos direcionar pelo perfil, mas como é uma 

demanda muito grande e muito diversificada e, como temos que 

atender na unidade de saúde da família, atendemos a criança, o 

adulto, em que cada qual tem sua demanda e nem sempre está 

dentro do perfil epidemiológico. Então, procuramos atender dentro do 

perfil, mas acabamos saindo muito dele. [E11] 

Percebe-se na fala da enfermeira [E11] a preocupação com o acolhimento da 

demanda espontânea que procura a unidade em busca de atendimento. Apesar de a 

unidade trabalhar com a ESF, ela não desampara os usuários de fora da área de 

abrangência, demonstrando a atuação dentro dos preceitos da humanização 

requerida na Atenção Primária à Saúde.   

De acordo com a Política Nacional de Humanização, parte da agenda dos 

profissionais da APS deve ser dirigida para o acompanhamento das famílias e outra 

parte deve ser definida pelos casos imprevistos, pelas pessoas que chegam ao 

serviço com alguma demanda. Diante dessas situações, é fundamental que a 

atenção básica se responsabilize pelo acolhimento e cuidado aos usuários em 

quadros agudos ou crônicos agudizados, que sejam compatíveis com a 

complexidade desse nível de atenção (BRASIL, 2009b). 

Essa característica da unidade de saúde torna-se demasiadamente relevante 

quando se trata dos trabalhadores que não residem na área em que trabalham e 

necessitam de amparo da saúde para o atendimento e acolhimento nas áreas do 

seu ambiente laboral.  

Observou-se ainda que parcela considerável das unidades de saúde não tem 

o perfil epidemiológico traçado, justificando tal ausência por desconhecimento sobre 

esse elemento ou pelo fato de se tratar de uma unidade básica de saúde. Seguem 
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abaixo as falas confusas de duas enfermeiras que mostraram desconhecimento 

conceitual e prático sobre o perfil epidemiológico: 

[...] eu não sei responder, mas eu acho que temos... aqui nós temos 

vacina e a vacina é toda pelo setor epidemiológico. [E3] 

 

[...] perfil epidemiológico? Isso está incluído na saúde pública, não é? 

Isso tem a ver com epidemiologia. Eles cobram a notificação... [E2] 

A justificativa sobre a ausência do perfil por algumas entrevistadas se dá pelo 

fato da unidade não atuar com o modelo de Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

logo não possui área adscrita que contribua na construção e atualização do seu 

perfil epidemiológico. Por outro lado, algumas entrevistadas, mesmo atuando em 

UBS, buscam conhecer o perfil da demanda que está presente no serviço, a fim de 

desenvolver atividades condizentes com as necessidades dos usuários: 

[...] Não existe o perfil epidemiológico feito. A gente conhece porque 

trabalhamos e conhecemos a área, em virtude do dia a dia, mas não 

tem nada formalizado. [E16] 

 

[...] a gente tem um perfil epidemiológico que não é fidedigno porque 

aqui é uma unidade de demanda aberta, não é ESF. Então, a gente 

atende desde zona norte, Parnamirim até a localidade que de fato 

temos que atender. Então, o que temos aqui de perfil populacional é 

baseado nos nossos dados de atendimento, não é algo de fato 

compatível com a demanda daqui. Fazemos nosso planejamento em 

cima do público que atendemos, nem todos são da região ou tem 

vínculo com a unidade. [E22] 

Percebe-se a imprescindibilidade das equipes que atuam na APS de 

promover o processo de territorialização, levando em consideração os fatores que 

determinam a necessidade de se trabalhar a ST dentro das comunidades, além de 

definir as demandas dos trabalhadores que habitam ou trabalham no território para 

que, de fato, a ST seja observada e implementada pelos profissionais de saúde das 

unidades. 
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Vale salientar que os dados que devem gerar o perfil epidemiológico das 

comunidades existem, entretanto as equipes muitas vezes não têm a cultura de 

reconhecer e planejar baseado nas informações que os dados são capazes de 

gerar.  

Ainda sobre as ações em ST desempenhadas nas unidades de saúde, uma 

entrevistada deposita sua confiança na chegada da ESF na unidade básica em que 

trabalha para a implantação de tais atividades. Ela acredita que a situação atual será 

revertida e as ações em ST serão implantadas pelas equipes da Estratégia, tendo 

em vista o maior vínculo desenvolvido com a comunidade que poderá proporcionar o 

conhecimento dos trabalhadores da área: 

[...] não tem nenhuma ação, por enquanto. Mas, com a chegada da 

Estratégia eu tenho grandes esperanças e expectativas de que isso 

melhore e que existam essas ações. Como o regime deles é 40 

horas, ficarão mais dedicados aqui na unidade, eu só fico à tarde, 

então o vínculo deles será maior do que o meu. [E13] 

A fala da enfermeira [E13] fundamenta-se na perspectiva de que o modelo de 

vigilância à saúde que deve ser desenvolvido pela ESF soluciona problemas e 

define um conjunto de prioridades, bem como busca obter os recursos para atender 

às necessidades de saúde da comunidade considerando a especificidade de cada 

situação (MENDES, 1996; TEIXEIRA, 2003). 

Entretanto, outras entrevistadas que atuam nas ESF do município estudado 

também apresentam dificuldades para a inserção e o desenvolvimento de ações no 

campo da Saúde do Trabalhador, seja por desconhecimento sobre essa área de 

atuação ou deficiências de recursos humanos ou materiais, que serão discutidos 

mais à frente. 

O trabalho da enfermagem na ESF tem o objetivo de cuidar do ser humano, 

indivíduo, família ou grupo em suas peculiaridades, utilizando saberes e condutas 

como instrumentos de trabalho, que podem ser partilhados com os membros da 

equipe ou podem ser privativos da profissão, obtendo como produto do trabalho o 

cuidado realizado (BERTONCINI; PIRES; SCHERER; 2011). 

Diante da importância do enfermeiro como membro da equipe multidisciplinar 

da Estratégia Saúde da Família e componente ativo na sua consolidação, a 



72 
 

   
 

estratégia tem representado um campo de crescimento e reconhecimento social 

desse profissional (SILVA; MOTTA; ZEITOUNE, 2010). 

Os enfermeiros da ESF devem atuar em consonância com a comunidade 

juntamente com a equipe, supervisionando e colaborando no trabalho dos ACS e 

técnicos de enfermagem nas ações de promoção da saúde, bem como na 

assistência à população, no intuito de ampliar a atenção e o cuidado às famílias 

(WEIRICH; TAVARES; SILVA, 2004). 

No entanto, existem algumas divergências entre a teoria e a prática no 

trabalho dos enfermeiros da estratégia, tendo em vista que, ideologicamente, 

buscam transformar o modelo de atenção à saúde, mas, ao mesmo tempo, o 

reproduzem em suas próprias ações, por meio da atuação predominante sobre os 

saberes tradicionais de clínica, epidemiologia e educação (FORTUNA et al., 2011; 

CAÇADOR et al., 2012).  

Além disso, da mesma forma que os profissionais enfermeiros podem atuar 

como facilitadores e líderes nesse processo, eles podem também ser resistentes e 

dificultar toda a dinâmica que o processo de trabalho em uma ESF requer.  

Tais contradições associadas às condições precárias para a realização do 

trabalho refletem na qualidade do cuidado ofertado, logo se torna necessário 

valorizar as particularidades na organização do trabalho do enfermeiro nas equipes 

de ESF, permitindo questionar os modos de ser e fazer da enfermagem, observar a 

realidade instituída e programar outras lógicas de trabalho, menos fragmentadoras, 

mais dialéticas e favoráveis à reorientação do modelo de atenção à saúde 

(FORTUNA et al., 2011). 

Outras ações de ST realizadas nas unidades também foram mencionadas, 

como: consulta médica ao trabalhador acometido por algum problema decorrente do 

trabalho e entrega de atestado diante da necessidade; realização de ações com os 

grupos de hipertensos e diabéticos, englobando atividade física e atividade 

educativa; encaminhamento do trabalhador ao CEREST nos casos de acidente do 

trabalho; cuidados do enfermeiro nos casos em que o acompanhamento é 
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necessário, como gestantes trabalhadoras e tuberculose relacionada ao trabalho; 

solicitação de exames admissionais; preventivo e visita domiciliar.  

[...] o que a gente tenta fazer pela saúde do trabalhador, para não 

dizer que ele vai sair daqui sem atendimento, sabe o que é, 

sinceramente? O atestado médico. Então, quando chega um 

trabalhador a gente sempre dá um jeito dele ser atendido e, lógico 

que ele não vai sair só com o atestado, o médico vai atender e ver o 

que ele precisa. [E10] 

 

[...] temos só o grupo de hipertensos e diabéticos. Eles têm atividade 

física duas vezes por semana e atividade educativa uma vez por 

mês. [E18] 

Apesar do desenrolar de algumas ações, as quais os profissionais acreditam 

estarem inclusas na ST, os eixos de atuação, como diagnóstico situacional; 

construção do perfil demográfico e epidemiológico dos trabalhadores do território; 

planejamento e definição das ações de assistência ao trabalhador, ações de 

educação e de vigilância em Saúde do Trabalhador devem ser melhor planejados 

para então serem implementados, contribuindo para o reconhecimento desse campo 

da saúde dentro da Atenção Básica. 

Ao comparar as atividades rotineiras desenvolvidas nas unidades com as 

ações trazidas pela PNSTT e pelo Caderno de Atenção Básica - Saúde do 

trabalhador (2002) observa-se que a assistência básica aos trabalhadores é dada 

através de atividades que a unidade desenvolve para todos os usuários, na maioria 

dos casos, sem voltar o olhar para essa parcela de forma específica. 

Logo, pôde-se observar que a incorporação da categoria trabalho como 

determinante do processo saúde doença dos indivíduos e da coletividade e as 

análises de situação de saúde e das ações de promoção em saúde, objetivos da 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, no geral, não vem sendo 

contemplados pelas equipes.  

O estudo com enfermeiros da rede básica de saúde de Evangelista et al. 

(2011) corroborando os resultados obtidos pela pesquisa apreendeu que as ações 

destinadas aos trabalhadores desenvolvidas pelos sujeitos são aquelas que fazem 
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parte dos programas estabelecidos pelo Ministério da Saúde para a população em 

geral, a ser realizado pela AB, como imunização e programa de DST/AIDS. 

Observou-se também que, quando questionadas sobre as ações de ST 

realizadas na APS, as enfermeiras citaram atividades que não realizam diretamente, 

mas se colocaram como principais incentivadoras para a ocorrência das mesmas, 

confirmando a atuação desses sujeitos como líderes: 

[...] participam os ACS; a equipe de enfermagem, que é a principal. O 

programa que não tiver a equipe de enfermagem envolvida não vai 

pra lugar nenhum. Todas as atividades é o enfermeiro que organiza, 

ele que faz todos os levantamentos de dados, notificações, tudo é 

com o enfermeiro [E8]. 

Liderança significa ter aptidão para assumir posição de líder na equipe 

multiprofissional de saúde, levando em consideração o compromisso, 

responsabilidade, empatia e aptidão nas deliberações do dia a dia, objetivando o 

bem-estar da comunidade (BRASIL, 2001a). 

Caracterizando-se como um processo de influenciar os outros e de facilitar 
o alcance de objetivos comuns, na esfera individual e coletiva, a liderança 
está baseada em relações orientadas para comportamentos que incluem o 
apoio, aprimoramento de competências pessoais e adaptações para o 
trabalho, o reconhecimento do outro e suas aptidões, visando o 
compromisso de uma unidade entre funcionários e a organização 
(MURTHY, 2001; GIFFORD et al, 2008). 

Historicamente, o enfermeiro surge como líder devido a visão integral sobre o 

ser humano no contexto de cuidado e saúde desenvolvida durante sua formação, 

permitindo a articulação dos conhecimentos e práticas necessários para uma 

assistência de qualidade (LANZONI; MEIRELLES, 2011). 

Há anos os enfermeiros têm organizado e defendido visões colaborativas e 

compartilhadas de atendimento, resultando em uma atuação complexa, que envolve 

atividades de cunho assistencial, gerencial e de ensino dos serviços (PALIADELIS, 

2005; KITSON, 2001). 

Os sujeitos enfatizaram a participação ativa de toda a equipe de enfermagem 

juntamente com os agentes comunitários de saúde (ACS), em se tratando de uma 
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ESF, principais responsáveis pelo link da comunidade com a unidade e toda sua 

equipe, observe: 

[...] Os ACS participam e são muito importantes porque são o elo da 

comunidade com os profissionais [E8]. 

 

[...] Enfermeiros e agentes de saúde sempre participam das ações 

[E18].  

Os ACS representam o elo entre o sistema de saúde e a comunidade que 

habitam, local onde vivem e trabalham, tornando-os trabalhadores diferenciados da 

saúde (KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 2006).  

Esses profissionais ao trabalharem ligando comunidade e equipe, 

desenvolvem ações nas dimensões técnica, agindo com saberes da epidemiologia e 

clínica; política, utilizando conhecimentos da saúde coletiva, e ações sociais, 

possibilitando o acesso com equidade aos serviços de saúde (TOLENTIN; ADRADE, 

2008). 

Enfatiza-se que o ACS não se trata de um elo isolado e, sim, interativo, 

atuando de forma integrada com os outros profissionais de saúde e a comunidade, a 

fim de lidar com e compartilhar os contextos sociais, econômicos e culturais em que 

a equipe está inserida (TOMAZ, 2002; COLOMÉ; LIMA; DAVIS, 2008).  

As enfermeiras relataram ainda que algumas ações são realizadas por outros 

profissionais da saúde esporadicamente, como a equipe de saúde bucal, que 

costuma participar no desenvolvimento de ações voltadas para sua área de atuação, 

como higiene bucal e aplicação de flúor. Atividades realizadas por fisioterapeutas, 

educador físico, psicólogo e nutricionista também foram relatadas: 

[...] muito raramente o nutricionista participa das ações educativas, 

só quando envolve algo sobre nutrição. [E14] 

 

[...] a gente tem uma parceria com uma drogaria aqui próxima, que 

nos manda uma educadora física e a fisioterapeuta. [E23] 

 

[...] geralmente enfermeiros e técnicos participam das ações. De vez 

em quando um ou outro dentista participa também. [E12] 
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Apreende-se que, se os enfermeiros consideram sua atuação na Atenção 

Básica incipiente, falha e praticamente inexistente, os demais profissionais 

apresentam-se com um trabalho ainda mais restrito, de acordo com os relatos. 

Em algumas unidades de saúde as enfermeiras relataram que os médicos 

surgem com uma participação também restrita nas atividades de saúde direcionadas 

à coletividade, suas ações são mais voltadas para as consultas agendadas:  

[...] Enfermeiros e agentes de saúde participam das atividades. 

Médicos e dentistas só quando convidados para alguma atividade 

educativa. [E18] 

 

[...] o médico não participa dessas ações de educação em saúde. Se 

nós enfermeiros ficamos presos a tantas atividades para cumprir, 

imagine o médico que só quer vir, fazer a consulta dele e ir embora 

porque tem outras consultas em outro lugar. [E14] 

Atuando como profissional liberal ou até mesmo como integrante do SUS, o 

profissional médico vem construindo sua formação, geralmente, em hospitais, com 

saberes voltados para as enfermidades e com ações direcionadas ao paciente 

internado. Assim, desenvolve uma prática individualista, de cunho hospitalocêntrico, 

que é explorada na prática diária da clínica, projetando-se na atenção básica. 

Na medicina, as várias especialidades provocaram considerável impacto 

sobre a formação generalista, que é pouco valorizada na profissão. As ações 

tornaram-se fragmentadas, a obtenção de conhecimentos científicos comuns foi 

desestimulada e, aos poucos, a objetividade tecnológica das ciências da saúde se 

sobrepôs ao subjetivismo existente na relação profissional-paciente (COSTA, 2007). 

Entretanto, cada vez mais aumenta a necessidade de profissionais capazes 

de cooperar com as mudanças sociais, gerando uma preocupação crescente com as 

transformações profissionais (COSTA, 2007). 

Diante dessa realidade, uma enfermeira referiu uma situação nova que 

poderá trazer benefícios para o trabalho em equipe e, consequentemente, para a 

comunidade: 
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[...] o médico faz o atendimento. Alguns participam de atividades 

educativas, outros não. Apesar de que os médicos que hoje chegam 

às unidades através do PROVAB e MAIS MÉDICOS estão mais 

envolvidos nessa parte educativa de trabalho com a comunidade do 

que aqueles que são mais antigos e tiveram outra formação. [E8] 

Essa fala é extremamente importante, tendo em vista que aponta para 

mudanças na atuação do profissional médico, cuja prática por tanto tempo esteve 

enraizada nos consultórios e presa às consultas individuais voltadas para a doença 

apresentada pelo paciente. Esse envolvimento trará benefícios à população, 

otimizará o trabalho em equipe, contribuindo para uma prática de saúde com mais 

qualidade. 

A fim de romper com esse modelo hospitalocêntrico, o Ministério da Saúde 

está investindo em estratégias voltadas para a formação dos trabalhadores de 

saúde. O Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) é 

uma dessas estratégias que busca valorizar e estimular os profissionais de saúde a 

atuar em áreas de maior fragilidade na Atenção Básica. 

Esse programa envolve profissionais médicos, enfermeiros e cirurgião-

dentista, que devem permanecer em atividades práticas nas UBS e realizar um 

curso de especialização em AB fornecido pela Rede UNA-SUS. Com essa estratégia 

busca-se incentivar os profissionais médicos a conhecer a rede de atenção e 

contribuir para sua construção, suprindo as necessidades desses profissionais 

sentidas pelos municípios.  

O Programa Mais Médicos, instituído pela Lei nº 12.871 de 22 de outubro de 

2013, busca melhorias no atendimento aos usuários do SUS através de maiores 

investimentos em infraestrutura de hospitais e unidades de saúde, além de levar 

mais médicos para os locais onde há ausência e carência desses profissionais. 

Cabe refletir que não basta a criação de programas para que os profissionais 

médicos ou qualquer outro profissional de saúde se consolidem na Atenção Básica. 

É indiscutível uma responsabilidade social que busque o empenho necessário no 
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processo de construção de um perfil exigido para cada categoria profissional para 

atuar na Atenção Básica.  

5.4 Considerações sobre as potencialidades e fragilidades dos serviços 

e do papel desempenhado pelos enfermeiros em Saúde do Trabalhador 

Diante da realidade encontrada, é necessário que os enfermeiros possam 

enxergar a realidade sobre a Saúde do Trabalhador que os cerca, a fim de refletirem 

sobre as mudanças necessárias em seu olhar e agir nesse campo da saúde. 

Para contribuir nessa reflexão, os sujeitos foram questionados sobre as suas 

dificuldades e as do serviço, em sua visão, que podem estar impedindo que as 

ações em ST alavanquem. Foram indagados também sobre os elementos 

indicativos da necessidade de se trabalhar a ST nas comunidades em que atuam. 

5.4.1 Do serviço 

 

Sobre as potencialidades identificadas pelos enfermeiros no serviço em que 

atuam, foi identificada a flexibilidade e disponibilidade da unidade em abrir exceções 

aos usuários que necessitam de atendimento e não encontram horários compatíveis, 

nem tempo para a marcação das consultas: 

 

[...] Nossa agenda já é bastante flexível ao ajustar os horários de 

acordo com as necessidades do usuário, mas isso não está posto na 

agenda, não é algo feito para o trabalhador especificamente. [E21] 

 

Essa atenção referida pela enfermeira [E21], embora não enfoque no 

trabalhador, acolhe os usuários de acordo com as suas necessidades. É visível a 

atuação integradora e facilitadora da unidade na vida da comunidade, que é 

constituída por trabalhadores autônomos ou não, desempregados, donas de casa e 

cuidadoras do núcleo familiar ou até mesmo aposentados que, seja qual for o motivo 

que os ocupa, estarão sendo alcançados pelo serviço de saúde oferecido no 

território.  
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 Apesar de não ter demonstrado conhecimento consistente sobre os 

trabalhadores do território, em determinado momento da entrevista a enfermeira 

[E21] destacou atenção especial a essa classe: 

[...] A gente tem uma atenção especial com a mulher trabalhadora, 

ajustando suas consultas e de seus dependentes para um horário 

que ela esteja disponível. [E21] 

 Essa fala da entrevistada confirma a busca e alcance da integralidade às 

diferentes demandas da comunidade, incluindo os trabalhadores. Corroborando 

esse achado, outra enfermeira refere a unidade como facilitadora no processo de 

marcação de consultas para os trabalhadores: 

Quando um usuário tem dificuldade de vir marcar, às vezes é uma 

empregada doméstica, aí eu já facilito para dar a vez a ela. [E16] 

 Esse olhar diferenciado permite que outro princípio importante do Sistema 

Único de Saúde se mostre incorporado ao serviço, a equidade. Essa perspectiva de 

equidade, a fim de integrar aquele usuário que, por algum motivo significativo, não 

tenha acesso ao serviço, se mostra inteiramente relevante quando se trata de um 

usuário trabalhador.  

Diversos autores têm ressaltado que a viabilização de serviços apenas não 

garante o acesso dos usuários, já que a acessibilidade depende de outros fatores 

como concentração de serviços em determinado nível de complexidade tecnológica, 

características culturais e econômicas da população, fluxos e rotinas dos serviços e 

graus de satisfação do usuário na utilização dos serviços, entre outros (ADAY; 

ANDERSEN, 1974; PENCHANSKY; THOMAS, 1981; FRENK, 1992; WALLACE; 

ENRIQUEZ-HASS, 2001). 

De acordo com Hortale et al (1999) o acesso pode descrever a potencialidade 

que um serviço possui ou não de cobrir uma população, caracterizando uma 

interação que ocorre em um processo de produção de serviços. 

 A enfermeira [E20] confirma a política de facilitar o acesso, por parte da 

unidade de saúde em que atua, ressaltando o papel imprescindível do enfermeiro 

como facilitador do acesso: 



80 
 

   
 

A gente termina o serviço aqui umas quatro e meia da tarde, mas a 

gente tenta ter um olhar, na maioria das vezes é o enfermeiro que 

tem aquele olhar mais aguçado, é da própria função do enfermeiro, 

tenta sempre abrir uma exceção, eu sempre abro. Por exemplo: a 

gente atende pré-natal na terça a tarde, mas tem uma paciente que 

nesse horário faz faxina, então eu abro minha agenda pra ela em 

outro horário, que eu sei que está em casa por que eu não posso 

deixa-la sem esse direito, mas nem todos os profissionais tem essa 

clareza, essa compreensão e acaba ficando difícil realmente. [E20] 

 Nesse caso específico o sujeito mostra compreensão e clareza na sua função 

de facilitador, de encontrar meios para contribuir no acesso do usuário ao serviço, 

entretanto relata que é uma prática nem sempre adotada pelos outros profissionais 

da unidade, demonstrando que alguns ainda apresentam resistência no agir diante 

das iniquidades que a comunidade vivencia, contribuindo para a fragilização do 

serviço.  

 Cabe apoiar a reflexão de que para que o atendimento seja integralmente 

alcançado, não basta atender somente a demanda que se mostra mais presente no 

serviço, e sim considerar as particularidades que levam ao afastamento de alguns 

usuários do serviço para que esses tenham direito também a um atendimento de 

qualidade.  

 Sobre as fragilidades das unidades de saúde identificadas pelos enfermeiros 

estão a falta de recursos humanos e materiais, além de estrutura física deficiente. 

Citaram ainda a incompatibilidade entre o horário de funcionamento da unidade e a 

jornada de trabalho dos usuários, a falta de inclusão de ações direcionadas ao 

trabalhador na agenda dos profissionais de saúde e ainda a falta de capacitação dos 

profissionais das unidades de saúde para lidar com a saúde do trabalhador. 

[...] a gente tem dificuldade de material. Quando a gente tem que 

fazer algum trabalho, geralmente fazemos com dinheiro próprio. 

Faltam recursos humanos, a gente está com falta de agentes de 

saúde, de técnicos de enfermagem nas equipes e isso dificulta, fica 

sobrecarregado. [E8] 
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[...] o problema de espaço é o maior que tem, tanto para a gente 

como para o povo. [E18] 

[...] primeiro o espaço físico. A unidade aqui tem um espaço físico 

muito pequeno. [E25] 

[...] falta estrutura mesmo porque atualmente não temos nem 

cadeiras pra sentar, então é muito difícil receber grupos. Muitas 

coisas que queremos resolver saem do nosso bolso. [E12] 

  O Ministério da Saúde dá uma série de recomendações sobre as 

características estruturais que as unidades de saúde da Atenção Básica devem ter, 

tanto relativas à ambiência, iluminação, pisos e paredes, cobertura, acabamento, 

dentre outras, como relativas aos ambientes que devem integrar a unidade de 

saúde.  

 Diante de tais recomendações, observou-se que, de fato, as unidades de 

saúde visitadas têm deficiências estruturais, tendo em vista que algumas delas são 

improvisadas, tal como uma casa de bairro que foi adaptada para poder ser utilizada 

como UBS.  

Entretanto, é válido ressaltar que, diante da dimensão e complexidade dos 

desafios para a incorporação da ST no SUS, a falta de alguns recursos materiais 

não é um problema de grande relevância, já que a incorporação dessas ações no 

serviço envolve recursos similares aos já utilizados pelas unidades de saúde 

rotineiramente.  

 Segundo Santos e Rigotto (2010), esse tipo de problema é limitado quando se 

vê que “o SUS ainda não incorporou, de forma efetiva, em suas concepções, 

paradigmas e ações, o lugar que o ‘trabalho’ ocupa na vida dos indivíduos e suas 

relações com o espaço socioambiental”. 

Segundo Vuori (1991), a maior fragilidade da abordagem estrutural está 

relacionada com a suposição de que uma boa estrutura leva a um bom processo e, 

consequentemente, a um bom resultado. De acordo com o autor a ligação entre 

estrutura e resultados é fraca, de forma que é possível visualizar efeitos benéficos 

por meio da utilização de excelência profissional, mesmo em condições adversas. 
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Por outro lado, às vezes, mesmo disponibilizando-se de melhores condições, estas 

podem ser mal empregadas.  

 As enfermeiras relataram também que uma dificuldade significativa 

encontrada é a questão do horário de funcionamento da unidade de saúde, que 

coincide com o horário de trabalho de muitos usuários, impossibilitando que esses 

possam usufruir dos serviços oferecidos. 

[...] Eu acho que a maior dificuldade é que a unidade funciona em 

horário comercial, que é justamente a hora em que o trabalhador 

está trabalhando. [E16] 

[...] Eu penso que o maior empecilho para a gente não atender o 

trabalhador é o horário porque na hora que a gente está aqui 

trabalhando ele está lá trabalhando, então eu não chego até ele e ele 

não chega até a gente. [E10] 

[...] a dificuldade que eu vejo é que a maioria dos homens está 

trabalhando nesse horário que nós estamos na unidade. Então eu 

acredito que fica uma grande parte desses homens que não chegam 

até a gente, nem a gente consegue chegar neles devido ao horário 

de trabalho. [E6] 

 O horário de funcionamento das unidades de saúde é um fator relevante 

sobre o qual se deve refletir, tendo em vista que pode impedir a inserção dos 

usuários trabalhadores no serviço, já que costuma coincidir com a jornada laboral 

dos mesmos. 

Avaliações recentes subsidiadas pelo Projeto de Expansão e Consolidação da 

Saúde da Família (PROESF), em diversas regiões do país, indicaram que a 

acessibilidade, considerando a localização das unidades, os dias e horários de 

atendimento, foi a que obteve menor satisfação por parte dos usuários (IBAÑEZ et 

al., 2006). 

Outro problema referido pelos sujeitos envolvendo o tempo foi a demora no 

atendimento ou a indisponibilidade dos trabalhadores de permanecerem mais tempo 

na unidade para a participação de algumas atividades educativas. 
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[...] quando chegam aqui eles reclamam porque tem muita gente e 

eles perdem a tarde toda. Ele vem pra cá só para receber a 

camisinha e quando chegam aqui tem uma fila enorme. [E16] 

[...] outro problema é com relação aos encaminhamentos. Por 

exemplo, alguns trabalhadores precisam de um médico específico, aí 

quando a gente faz o encaminhamento demora muito. Aí, às vezes, a 

gente perde esse homem porque ele desiste por causa da demora. 

[E6] 

 A demora referida pelas enfermeiras é uma das reclamações recorrentes por 

parte dos usuários. Em se tratando dos trabalhadores é um fator relevante a se 

considerar tendo em vista que muitos se ausentam do trabalho para estar no serviço 

de saúde e, em alguns casos, precisam retornar ao processo de trabalho, a fim de 

não levar falta, evitando repercussões negativas na avaliação de seu desempenho e 

no seu salário de forma significativa. 

 Retomando a discussão anterior, os sujeitos reconheceram como dificuldade 

enfrentada pela unidade, a falta de inclusão de ações de ST na agenda dos 

profissionais, o que remete a pensar que a perspectiva de atuação desses 

profissionais ao invés de inclusiva se torna fragmentadora, uma vez que separa os 

usuários e as respectivas ações divididas em segmentos. A própria concepção de 

agenda de trabalho se mostra fragmentada pela divisão de cada grupo a ser 

atendido e suas ações específicas.  

[...] Começa que a gente não coloca na agenda. Ainda não tem na 

agenda a Saúde do Trabalhador na atenção básica, pode ser que 

tenha em outra unidade, mas nessa aqui não temos ainda. Temos na 

agenda a saúde da criança, com o crescimento e desenvolvimento, 

consulta, vacinação, teste do pezinho, suplementação de vitamina A 

e de ferro; temos atenção à mulher, com pré-natal, preventivo e 

planejamento familiar; do idoso, mas não temos saúde do 

trabalhador. [E21] 

[...] eu acho que deveria ter uma política e deveria estar dentro da 

agenda dos profissionais a atividade. A gente tem uma agenda já e 

ela é toda voltada pra gestante, pros outros programas e não pra 

saúde do trabalhador. Quando chega uma demanda dessa é sempre 
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atrás de um atestado médico pra poder cobrir a ausência do 

trabalhador. [E7] 

[...] deveria ter uma programação mais direcionada ao trabalhador, 

não existe essa política. [E9] 

 Os discursos apenas reforçam a necessidade de se trabalhar com uma 

proposta concreta de integralidade, de forma que os enfermeiros possam incluir os 

trabalhadores em suas atividades, assim como qualquer outra demanda. 

 Entretanto, não se deixa de perceber uma carência no campo teórico sobre a 

ST entre as entrevistadas que, em diversos momentos dos discursos deixam claro o 

desconhecimento sobre a existência da política, o que pode indicar a necessidade 

de uma atualização na área.  

 Essa demanda se torna clara quando os sujeitos referem a necessidade de 

capacitação na área de ST de todos os profissionais da unidade, demonstrando 

mais um indicativo da carência de conhecimento. 

[...] Falta de capacitação, principalmente. Não tem como você dar 

uma assistência boa se você não é capacitado pra isso. [E4] 

[...] Para a gente atender o trabalhador, temos que fazer tipo um 

treinamento, uma atualização, o pessoal todo, a equipe. [E2] 

[...] a gente não tem uma atualização, não tem muito preparo pra 

pensar nisso. [E22] 

Apesar de muitos profissionais reconhecerem a influência que o trabalho tem 

sobre a saúde, na prática dos serviços muitas ações em ST são efetuadas 

momentaneamente ou mesmo inexistem no planejamento das equipes (SOUZA; 

VIRGENS, 2013). 

Diante desse achado, considera-se relevante que os profissionais de saúde 

estejam atentos e capacitados para a realização de atividades simples e rotineiras 

que possam ser facilmente incorporadas ao serviço, agregando significativo avanço 

no campo da saúde do trabalhador na Atenção Básica. 

5.4.2 Dos profissionais 
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 Diante dos relatos obtidos que, no geral, indicaram certa deficiência dos 

profissionais enfermeiros no campo prático e teórico em ST, as entrevistadas foram 

questionadas sobre as características da comunidade que poderiam indicar a 

necessidade de se trabalhar a ST com a população. Os elementos mencionados 

foram identificados e serão discutidos adiante. 

 A capacidade de identificar tais elementos foi considerada uma potencialidade 

dos sujeitos, tendo em vista que muitos não desenvolviam ações, nem 

apresentavam conhecimento sobre esse campo teórico e prático. Entretanto, vale 

ressaltar que essa potencialidade das enfermeiras indica e identifica fragilidades da 

comunidade sobre as quais a equipe deve intervir. 

[...] eu acho que a questão da hipertensão, diabetes, as doenças 

crônicas não transmissíveis que tem atingido muito, a obesidade 

também, tabagismo. [E13] 

[...] nós temos um alto índice de hipertensão e diabetes. Tudo devido 

aos maus hábitos alimentares, pela qualidade de vida, pela rotina da 

sociedade hoje em dia. [E9] 

[...] a obesidade é um fator bem predominante e interfere diretamente 

na saúde, gerando outros problemas de saúde. [E14] 

[...] antes a hipertensão era doença de idoso e hoje a gente vê que 

pessoas bem mais jovens têm esse problema. Isso envolve questão 

de alimentação, as pessoas se alimentam mal. Então vemos que a 

hipertensão e também o diabetes estão acometendo mais jovens 

ainda em fase produtiva. [E8] 

 Observam-se relatos importantes e preocupantes sobre o perfil das 

comunidades, em que adultos jovens ainda em idade produtiva vêm apresentando 

elevados índices de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial 

sistêmica. 

 As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) têm um importante papel no 

atual perfil de saúde da população mundial. Espera-se para as próximas décadas 

um crescimento mundial das DCNT, especialmente para as cardiovasculares (DCV) 

e para o diabetes melito (DM) (BRASIL, 2009b).  
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Os fatores de risco associados às DCNT podem ser classificados em “não 

modificáveis” (sexo, idade e herança genética) e “comportamentais” (tabagismo, 

alimentação, inatividade física, consumo de álcool e outras drogas), que são 

fomentadas pelos fatores condicionantes socioeconômicos, culturais e ambientais 

(BRASIL, 2008). 

Esses fatores de risco unidos ao cenário contemporâneo de competitividade e 

individualismo se potencializam quando associados a outros fatores como 

sedentarismo, maus hábitos alimentares, tabagismo, etilismo e outras drogas, 

contribuindo para a construção do cenário que vemos na atualidade (BRASIL, 2008). 

Pode-se inferir também que os padrões de vida impostos pela sociedade 

consumista na atualidade influenciam a busca desenfreada pela obtenção de meios 

que possam proporcionar melhores condições de vida à população, de forma que as 

pessoas aumentam a sobrecarga de trabalho, através do maior número de vínculos 

e jornadas extenuantes que, no fim, contribuem para a redução do tempo que 

deveria ser dedicado à busca por melhores condições de saúde, através da prática 

de atividades físicas, bons hábitos alimentares e lazer.  

Outro aspecto digno de se trabalhar no âmbito da ST mencionado pelas 

enfermeiras foi a violência acentuada em alguns bairros em que se deu o estudo. 

[...] o primeiro elemento que identifico é a violência, porque a unidade 

está inserida em um bairro violento, tem roubo, assassinato. A nossa 

unidade mesmo já foi assaltada três vezes. [E6] 

[...] olha, a comunidade tem violência e muita droga. [E8] 

[...] tem muita violência. Hoje mesmo fiz um curativo em um rapaz 

baleado, com a bala alojada. Essa demanda está bem elevada. [E6] 

Apesar da redução da desigualdade e pobreza no Brasil, é relevante destacar 

que essa redução ocorre no país como um todo, entretanto de forma diferenciada 

entre as regiões. A desigualdade de renda, por exemplo, foi reduzida em todo o 

país, sendo mais significativa no Sul e Sudeste. A taxa de pobreza segue o mesmo 

padrão, por exemplo, no ano de 2009, enquanto nas regiões Sul, Sudeste e Centro 

Oeste essa taxa estava em torno de 12, no Nordeste e Norte esse valor era em 

torno de 40 e 32,54 respectivamente (IPEA 2011). 
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Esses fatos merecem destaque na medida em que se percebem seus reflexos 

na realidade encontrada dentro das comunidades que ainda enfrentam problemas 

relacionados às desigualdades socioeconômicas, culminando com um dos principais 

desdobramentos, a violência. 

Não há como deixar de reconhecer na sociedade brasileira a concentração da 

riqueza, a concentração de precária qualidade de vida coletiva nos bairros 

periféricos das grandes cidades e a explosão da violência (CARDIA; SCHIFFER, 

2002). Tudo isso parece indicar, nesses bairros, maior predisposição para desfechos 

fatais em conflitos sociais, interpessoais e intersubjetivos. 

Outro problema recorrente e relevante diz respeito aos acidentes do trabalho, 

que foi citado pelas enfermeiras como um dos aspectos passíveis de ser trabalhado 

com a comunidade trabalhadora. 

[...] aqui a gente atende muito a questão de acidente de trabalho. 

Como tem muitas oficinas mecânicas, vêm muitos acidentados para 

cá. São objetos que caem nos dedos, nos pés, queimaduras, pois 

eles não usam os EPIs. [E1] 

[...] nós temos um grande contingente de pessoas que trabalham em 

fábrica e muitos trabalhadores chegam aqui com problema de 

alergias. Então eu acredito que com essas pessoas precisamos ter 

um trabalho bem específico. [E11] 

[...] Saúde do Trabalhador é algo que a gente recebe muito, muitos 

usuários com queixas de acidentes de trabalho, principalmente os de 

fábrica. Então isso mostra que devemos trabalhar a ST com a 

população. [E18] 

[...] a gente teve um alto índice de tuberculose em pedreiros e eles 

não sabem quais cuidados tomar. Então, existe a necessidade desse 

trabalho aqui na comunidade. [E5] 

 É mais do que conhecida e exaustivamente relatada a relevância que os 

acidentes de trabalho têm dentro do campo da Saúde do Trabalhador diante das 

repercussões negativas que esse problema causa ao indivíduo trabalhador que, 

expondo-se a uma situação de risco torna-se vulnerável aos acidentes que podem 
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reduzir sua capacidade para o trabalho ou até mesmo ocasionar a perda da 

capacidade para o trabalho, temporária ou permanente. 

Os acidentes de trabalho são problemas relevantes para toda a sociedade, 

devido aos riscos que podem trazer ao trabalhador comprometendo a sua atividade 

produtiva, trazendo consequências para si e para a sua família, como também para 

a produção dos serviços de que se vale o mundo capitalista (SÊCCO et al., 2004). 

Diante das repercussões que os acidentes de trabalho podem ocasionar na 

vida dos trabalhadores, esse fator não poderia deixar de ser mencionado pelas 

enfermeiras, tendo em vista a abrangência das discussões atuais sobre o tema e a 

recorrência com a qual os acidentes de trabalho vêm atingindo os trabalhadores.  

 Entretanto, as ações voltadas para os acidentes de trabalho referidos se 

mostram ainda muito tímidas, posto que a realidade local pede mais do que a 

assistência aos problemas imediatos, pede a vigilância dos ambientes inseridos no 

território da unidade ou no seu entorno.  

Cabe ressaltar ainda que, em nenhum momento, as entrevistadas falaram 

sobre a notificação dos acidentes de trabalho que chegam até as unidades, o que 

pode indicar desconhecimento desses profissionais sobre a necessidade de 

notificação desses agravos.  

A notificação dos acidentes do trabalho é uma exigência legal através da qual 

são fornecidos dados relativos ao número e distribuição dos acidentes e às 

características das ocorrências e das vítimas, a fim de indicar e aplicar medidas 

prevencionistas (BEDRICOW apud AQUINO, 1996). Logo, a subnotificação dos 

acidentes constitui fator limitante tanto do ponto de vista prevencionista quanto do 

ponto de vista jurídico, implicando na necessidade de planejamento e alocação de 

recursos destinados.  

Quando indagados sobre as dificuldades como enfermeiros quanto a 

realização de ações voltadas para os trabalhadores, as entrevistadas referiram uma 

série delas, sendo possível perceber algumas das fragilidades desses profissionais 

na área de ST. 
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[...] a gente tem pouca capacitação em saúde do trabalhador, 

principalmente a gente que já se formou há bastante tempo e não se 

falava em saúde do trabalhador. [E8] 

[...] sinto falta da parte técnica. Acho deveríamos ter um preparo para 

isso, técnico e científico, realmente não tem. [E4] 

[...] acho que a gente poderia ter um treinamento maior para 

trabalhar com o trabalhador. E hoje em dia essa questão dos 

problemas psíquicos está tomando conta, é uma coisa séria, então 

temos que estar preparados e esse preparo se faz com treinamento. 

[E10] 

 A necessidade de capacitação, treinamento, aquisição de conhecimentos 

persiste como demanda, por parte das entrevistadas, quando indagadas sobre as 

suas dificuldades específicas dos profissionais enfermeiros, confirmando a 

necessidade que os profissionais sentem de se aprofundarem mais sobre esse 

campo da saúde. 

 Vale salientar que o perfil das enfermeiras revelou que boa parte delas possui 

especialização em saúde pública e áreas correlatas, como saúde da família. Logo, é 

importante se indagar sobre a abordagem que está sendo dada dentro dessas 

especializações sobre o campo da saúde do trabalhador, já que essa área, assim 

como toda a rede de atenção, tem a Atenção Primária à Saúde como centro 

integrador e ordenador. 

Apreende-se que a estratégia da PNSTT de desenvolvimento e capacitação 

de recursos humanos, que pressupõe a educação permanente, cursos e 

capacitações para os profissionais de nível superior destinados às equipes de Saúde 

da Família, até o momento, não está sendo contemplado, tendo em vista a realidade 

encontrada entre os profissionais pesquisados.  

Além disso, a missão dos gestores municipais de capacitar os profissionais e 

as equipes de saúde do SUS, em parceria com as Secretarias Estaduais de Saúde e 

com os CEREST, para identificar e atuar nas situações de riscos à saúde 

relacionados ao trabalho e no diagnóstico dos agravos à saúde relacionados com o 
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trabalho também não vem sendo implementado na realidade do município de 

Natal/RN. 

Vale salientar também que a maioria das enfermeiras negou qualquer 

proximidade do CEREST quanto a orientações e apoio no desenrolar de ações em 

ST destinadas aos usuários no nível da AB. Logo, a missão de dar apoio matricial 

para o desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador na atenção primária em 

saúde cabível aos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador mostrou-se 

omissa.  

Outra dificuldade referida de forma persistente por parte das entrevistadas foi 

a falta de visibilidade dessa população específica, o(a) trabalhador(a), nas unidades 

de saúde. 

[...] eu não consigo enxergar muito essa demanda no serviço, a não 

ser aquelas pessoas que vem atrás de atestado. [E7]  

 Pode-se explicar essa dificuldade, em parte, pela falta de treinamento e 

capacitação, de forma que impeça o desenrolar de ações, ou ainda, como discutido 

anteriormente, a falta do olhar integral sobre o usuário como agente produtivo.  

 Outros sujeitos indicaram a falta de trabalho em equipe como empecilhos 

para a implementação da ST nas suas ações. 

[...] a falta de apoio dos outros profissionais de saúde é uma 

dificuldade. É difícil contar com a médica para se envolver nesse 

trabalho, pois sempre tem a história da agenda, tem paciente e tem 

horário, faz apenas ações pontuais. [E1] 

[...] enquanto equipe deveríamos ter um trabalho mais integrado 

porque o paciente vem muito pro médico. Então, quando se trata de 

saúde do trabalhador, às vezes nós nem temos conhecimento da 

situação que se passa porque os trabalhadores vem pegar atestado 

e vão diretamente pro médico. [E11] 

 Independentemente da demanda que precisa de atenção específica no 

campo da ST, o trabalho em equipe deve estar presente nos serviços, 
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principalmente quando se trata do trabalho desenvolvido na Atenção Básica, onde 

os profissionais devem acompanhar a dinâmica do território e seus elementos. 

O trabalho em equipe multiprofissional visa transformar as formas de agir 

sobre os fatores que intervêm no processo saúde-doença da população a partir de 

um maior intercâmbio entre os profissionais e as ações que desenvolvem (COSTA; 

ENDERS; MENEZES, 2008). 

É importante considerar que a estrutura de uma ESF, por si só, não é capaz 

de romper com a dinâmica da figura centrada no médico, sendo necessários outros 

dispositivos que contribuam para a alteração dessa realidade do trabalho em saúde. 

Logo, uma nova lógica em relação aos recursos humanos deve ser pensada a fim de 

atender essa realidade, de modo que um processo de formação e capacitação 

permanente dos profissionais envolvidos seja executada (FRANCO; MERHY, 2000; 

CAMPOS; BELISÁRIO, 2001; ALMEIDA; MISHIMA, 2001). 

A abordagem da Saúde do Trabalhador no curso de graduação das 

entrevistadas foi outra fragilidade identificada, tendo em vista que a maioria delas 

quando questionadas sobre a abordagem dessa área de conhecimento na 

graduação, ou apresentou dúvidas se o conteúdo teria sido contemplado no curso 

de graduação em enfermagem, ou responderam que fora pouco abordado ou, 

simplesmente, não foi estudado. 

Essa realidade encontrada pode levar a uma reflexão relevante sobre a 

Saúde do Trabalhador no processo de formação do enfermeiro. A abordagem dessa 

área pode estar sendo pouco ou nada destacada no percurso do curso, o que pode 

estar contribuindo para o desencadeamento desse olhar tímido sobre o usuário 

trabalhador.  

O fato de uma parte dos sujeitos nem sequer recordar sobre as discussões 

associadas ao assunto pode nos levar a uma crítica e uma avaliação sobre os 

caminhos que estão sendo tomados no decorrer da graduação dos futuros 

profissionais enfermeiros.  

Hoje, os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) da enfermagem, baseados 
em novas diretrizes curriculares, adotadas em consonância com a Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96, proporcionam 
mudanças no processo de formação do enfermeiro, de modo que a ênfase 
deixa de estar centrada no modelo biomédico, caracterizado pelo estudo da 
doença, aprendizagem e reprodução de técnicas e tarefas, e passa a estar 
centrada em um modelo holístico, humanizado e contextualizado, formando 
profissionais críticos, criativos e éticos para atuar na prática profissional 
(SOUZA et al., 2006, p.806). 

Ao envolver-se com a concretização do Sistema Único de Saúde, os cursos 

de graduação em Enfermagem devem buscar o preparo de profissionais capazes de 

desempenharem tanto seu papel de educador, como de cuidador, tendo em vista a 

formação generalista que vem recebendo (SANTOS et al., 2000). 

Colaborando com os fatos observados, as enfermeiras relataram ainda que 

nunca buscaram algum curso ou atualização em Saúde do Trabalhador, a fim de se 

inteirarem mais sobre o assunto. Esse dado pode indicar, em parte, certa falta de 

interesse por parte dos trabalhadores da saúde. Por outro lado, pode-se inferir em 

termo macroestrutural, uma inobservância aos princípios e diretrizes da própria 

PNSTT, em nível estadual e municipal.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando-se os objetivos do presente estudo, avalia-se que este 

evidenciou as concepções e as práticas dos enfermeiros da Atenção Básica no 

município de Natal/RN sobre Saúde do Trabalhador, possibilitando conhecer o que 

pensam esses profissionais em suas formulações conceituais e sobre a atuação do 

enfermeiro da Atenção Básica nesse campo da saúde. Foi possível conhecer 

algumas práticas desenvolvidas nos serviços em que estão inseridos e identificar as 

fragilidades e potencialidades das enfermeiras e dos serviços na Atenção Básica, 

quanto ao desenvolvimento de práticas de saúde voltadas para a Saúde do 

Trabalhador. 

Verificou-se que o conceito de ST referido pelos sujeitos investigados, apesar 

de simplificado no tocante às especificidades dessa parcela da população, revelou-

se com uma dimensão ampla, com a perspectiva da abordagem do trabalhador no 

seu âmbito físico, psíquico e social, sugerindo uma boa apreensão de acordo com o 

conceito ampliado de saúde. 

Além disso, foi possível afirmar o reconhecimento de uma atuação ainda 

incipiente dos enfermeiros da AB sobre a ST, cujo desempenho foi apontado como 

falho, o que pode indicar que suas ações e intervenções na comunidade podem 

estar excluindo determinada parcela da população atendida ou que, simplesmente, 

não está sendo atendida. Apenas uma minoria considerou o trabalho do enfermeiro 

da AB sobre a ST fundamental. 

Corroborando esse achado, houve notável desconhecimento também sobre 

uma política voltada para a ST, de forma que a maioria das entrevistadas considerou 

a política inexistente e apontou a necessidade de construção dessa legislação para 

que as ações sejam direcionadas e implementadas no serviço de saúde. 

Foram citadas, em geral, algumas ações pontuais de Saúde do Trabalhador 

realizadas nas unidades de saúde. Outras atividades mostraram-se rotineiras, sendo 

realizadas por uma minoria de profissionais conscientes sobre a importância e 

necessidade de atingir esses usuários, a fim de engajá-los na rotina da unidade de 

saúde.  
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Prevaleceu nos depoimentos, no entanto, uma maioria desatenta. Uns que se 

julgaram incapazes de reconhecer esse usuário na unidade de saúde em que 

atuam, outros que reconhecem a ausência dos trabalhadores nos serviços, mas que 

nada fazem para mudar tal realidade. 

As ações que os profissionais apontaram, além de não serem específicas do 

enfermeiro, são voltadas para a assistência direta ao trabalhador, deixando de lado 

as importantes ações educativas, relatadas por uma minoria ínfima, tais como, as 

ações de vigilância dos ambientes de trabalho, os processos de territorialização a 

fim de conhecer os processos produtivos que se desenvolvem na área de atuação e 

o simples conhecimento do perfil dos usuários, trabalhadores ou não, que residem 

ou trabalham no território. 

Como já esperado e oportunamente condizente com a realidade encontrada, 

a maioria dos profissionais relatou a não abordagem da ST durante a graduação em 

enfermagem. Referiram não se recordar sobre essa discussão ou ainda confirmaram 

terem aprendido esse conteúdo com uma abordagem pouco significativa e pontual, o 

que talvez justifique em parte essa carência teórica e na prática cotidiana dos 

enfermeiros da Atenção Básica no município em estudo. 

Cabe ressaltar que, apesar dessa carência no campo teórico e prático 

observado, a visão holística que esses profissionais devem ter e, de fato, 

demonstraram conhecer por meio do conceito ampliado de saúde, se contrapõe a 

esse não reconhecimento do trabalhador, já que a saúde engloba, dentre outros 

fatores, o trabalho como determinante social da saúde. 

A partir dessas considerações foi possível relacionar aspectos que configuram 

fragilidades e potencialidades das unidades de saúde e dos sujeitos de pesquisa, na 

visão das enfermeiras. Foi destacada como potencialidade das unidades de saúde, 

a flexibilidade de alguns serviços em acolher o usuário de acordo com a 

disponibilidade do mesmo. Já as fragilidades foram amplamente destacadas e 

discutidas, como falta de recursos humanos e materiais, estrutura física deficiente, 

horário de funcionamento das unidades, demora no atendimento, falta de inclusão 

de atividades voltadas para o trabalhador na agenda de trabalho da unidade.  
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 Os profissionais também relataram algumas dificuldades para a inclusão de 

ações de ST no seu processo de trabalho, que foram configuradas como 

fragilidades, dentre elas: necessidade de capacitação, treinamento e conhecimentos 

acerca do assunto, falta de um olhar direcionado para os usuários trabalhadores, 

ausência de trabalho em equipe, abordagem deficiente do assunto na graduação em 

Enfermagem. 

 A potencialidade encontrada nos profissionais resume-se à capacidade que 

as enfermeiras, em sua maioria, tiveram de identificar elementos relativos ao perfil 

da comunidade, indicadores da necessidade de se trabalhar melhor a Saúde do 

Trabalhador na Atenção Básica, tais como, o elevado índice das doenças crônicas 

não transmissíveis; diabetes e hipertensão arterial sistêmica; a violência e os casos 

de acidentes de trabalho, entre outros.  

Considerando que a saúde do trabalhador é uma ação transversal que deve 

ser vinculada a todos os níveis de atenção e de gestão do SUS, a identificação da 

relação entre o trabalho e o processo saúde doença deve ser implementada a nível 

primário, secundário e terciário na Rede de Atenção à Saúde, unida às ações de 

Vigilância em Saúde (BRASIL, 2012).  

 Portanto, é extremamente relevante conhecer o contexto presente no 

cotidiano dos enfermeiros e demais trabalhadores de saúde dos serviços da Atenção 

Básica para que reais mudanças no campo da Saúde do Trabalhador sejam 

pensadas, apontadas e efetivadas pela equipe de saúde. 

 Os achados da pesquisa foram significativos para a atenção à saúde no 

âmbito da Atenção Primária, já que foi possível a geração de uma reflexão das 

enfermeiras sobre a integralidade que, por tantas vezes, desintegra e fragmenta, 

sendo necessário um olhar ainda mais acolhedor para se pensar no usuário em 

todas as suas dimensões e indicadores que influenciam no seu processo de saúde-

doença.  

Os questionamentos tornaram-se importantes, pois foi perceptível a maneira 

como alguns profissionais despertaram para o assunto e se reconheceram falhos 
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diante dessa demanda, por nunca terem pensado no usuário enquanto agente 

produtivo.  

 Contribuições significativas também foram geradas para o campo científico, 

tendo em vista a escassez de estudos e a relevância do tema pesquisado. As 

publicações provenientes dessa pesquisa possibilitarão o compartilhamento dos 

conhecimentos gerados com profissionais de saúde, especialmente enfermeiros, 

que poderão repensar suas práticas em Saúde do Trabalhador, com ressonância 

para a atenção do trabalho da equipe de saúde na Atenção Básica. 

Para finalizar esse trabalho sem, no entanto, encerrar as discussões que ele é 

capaz de gerar, sugere-se que a Saúde do Trabalhador seja alvo de debates 

durante a formação dos enfermeiros e nos serviços em que atuam, sejam eles de 

quaisquer níveis de complexidade, para que se torne uma prioridade e se integre 

nas rotinas de trabalho das equipes de saúde.  

Sugere-se ainda que, para uma melhor efetivação da implantação da Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora no âmbito da Atenção Básica, 

faz-se necessário o esforço coletivo de planejamento, execução e avaliação, com a 

atuação conjunta de todos os órgãos disponíveis no estado e no município, 

relacionados à Saúde do Trabalhador: uma agenda compartilhada dos Cerest 

Estadual e Municipal; núcleos de Saúde do Trabalhador das secretarias de saúde 

pública, no nível estadual e municipal; unidades sentinelas e núcleos de vigilância 

epidemiológica hospitalares, entre outros. 

Dessa forma, além da potencialização do impacto produzido pela atuação 

conjunta, há que considerar a valorização e fortalecimento da força de trabalho das 

várias instâncias institucionais, além da otimização na utilização dos recursos, como 

elemento agregador, com capacidade de capilarização de eficiência e visibilidade 

social.  
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APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados: Roteiro de entrevista 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário, BR 101- Lagoa Nova, CEP 59078-970 | Natal/RN - Brasil 

 

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

1. O que você entende por Saúde do Trabalhador? 

2. Considerando a PNSTT, como você vê a atuação do enfermeiro da AB sobre 

a Saúde do Trabalhador?  

3. Na unidade de saúde quais ações em Saúde do Trabalhador são realizadas? 

Quem participa dessas ações? Você participa? Como? 

4. Quais dificuldades enfrentadaspela unidade na concretizaçãodessas ações 

em ST? E você especificamente, quais dificuldades enfrenta? 

5. Vocês atuam orientados pelo perfil epidemiológico da unidade? Tem algum 

elemento que poderia indicar a necessidade de trabalhar a Saúde do 

Trabalhador? 

6. A Saúde do Trabalhador foi abordada na sua graduação?  

7. Você já buscou algum curso de capacitação em ST? 
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APÊNDICE B – Instrumento de coleta de dados: Roteiro para coleta de dados      

demográficos e profissionais 

 

                                                               

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário, BR 101- Lagoa Nova, CEP 59078-970 | Natal/RN - Brasil 

 

ROTEIRO PARA COLETA DE DADOS DEMOGRÁFICOS E PROFISSIONAIS 

 

1.Nome (Iniciais): __________ 

2. Idade: _______ anos  

3. Sexo:( ) Feminino      ( ) Masculino  

4. Estado civil: (  ) Solteiro(a)     (  ) Casado(a)     (  ) Viúvo(a)    (  ) União estável 

4. Tempo de formação: ________ anos  

5. Tempo de trabalho na atual unidade de saúde: ________ anos  

6. Tem alguma Pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado)? 

( ) Concluída ( ) Em andamento   ( ) Não tem  

Área: ___________________________ 

7. Tem outro vínculo empregatício?     (  ) Sim               (  ) Não 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário, BR 101- Lagoa Nova, CEP 59078-970 | Natal/RN - Brasil 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: A saúde do trabalhador 

na Atenção Básica: concepções e práticas dos enfermeiros, que tem como 

pesquisador responsável Soraya Maria de Medeiros. 

Esta pesquisa pretende analisar os conhecimentos e as práticas relacionadas 

à saúde do trabalhador vivenciadas pelos enfermeiros que compõem a Atenção 

Primária à saúde. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de ampliação do 

conhecimento sobre o desenvolvimento das atribuições dos enfermeiros da rede 

básica de saúde relacionada à saúde do trabalhador. Além disso, a pesquisa 

oportunizará a qualificação da literatura acerca dessa temática, contribuindo para o 

aumento da bibliografia sobre saúde do trabalhador relacionada ao tema. A pesquisa 

pode também contribuir para a detecção de dificuldades e problemas relacionados 

com a atenção prestada por esses serviços à saúde do trabalhador, visando o 

aprimoramento da assistência oferecida. 

Caso você decida participar, você deverá participar de uma entrevista, que 

será realizada de acordo com sua disponibilidade em seu local de trabalho. Para 

isso, utilizaremos um gravador de voz para a melhor captação e fidedignidade àquilo 

que for dito. 

Durante a realização a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima. 

Pode acontecer um desconforto, como sentir-se incomodado com alguma 

pergunta da entrevista, que será minimizado através da explicação prévia dos 

objetivos do estudo, e você terá como benefício a possibilidade de expor uma 

realidade que poderá contribuir para o crescimento do serviço no qual atua. 
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para o pesquisador responsável: Soraya Maria de Medeiros; telefone: (84) 

99865749. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável (Soraya Maria de Medeiros). 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa A saúde do trabalhador na Atenção Básica: 

concepções e práticas dos enfermeiros, e autorizo a divulgação das informações 

por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum 

dado possa me identificar. 

 

 Natal, ____ de ________ de 2014. 

 

__________________________________ 
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Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo A Saúde do Trabalhador na 

Atenção Básica: concepções e práticas dos enfermeiros, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente 

e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim 

como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 

o ser humano. 

 

Natal, ____ de _______ de 2014. 

 

___________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE D – Termo de Autorização para Gravação de Voz 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário, BR 101- Lagoa Nova, CEP 59078-970 | Natal/RN - Brasil 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _______________________________________, depois de entender os 

riscos e benefícios que a pesquisa intitulada A saúde do trabalhador na Atenção 

Básica: concepções e práticas dos enfermeirospoderá trazer e, entender 

especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, 

estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio 

deste termo, os pesquisadores Marcelly santos Cossi e Soraya Maria de 

Medeirosa realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a 

nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos 

pesquisadores acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações 

para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: 

revistas científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação 

das informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser 

feita mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade 

do(a) pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Soraya Maria de Medeiros, e após 

esse período, serão destruídos e, 
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6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 

momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal, _____ de _______ de 2014. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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ANEXO A – Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora – PNSTT 

 

 

Ministério da Saúde 
Gabinete do Ministro 

PORTARIA Nº 1.823, DE 23 DE AGOSTO DE 2012 

Institui a Política Nacional de 
Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora. 

O MINISTRO DO ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do 
parágrafo único art. 87 da Constituição, e 

Considerando que compete ao Sistema Único de Saúde (SUS) a execução das ações de 
saúde do trabalhador, conforme determina a Constituição Federal; 

Considerando o papel do Ministério da Saúde de coordenar nacionalmente a política de saúde 
do trabalhador, conforme o disposto no inciso V do art. 16 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990; 

Considerando o alinhamento entre a política de saúde do trabalhador e a Política Nacional de 
Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), instituída por meio do Decreto nº 7.602, de 7 de novembro 
de 2011; 

Considerando a necessidade de implementação de ações de saúde do trabalhador em todos 
os níveis de atenção do SUS; e 

Considerando a necessidade da definição dos princípios, das diretrizes e das estratégias a 
serem observados nas três esferas de gestão do SUS no que se refere à saúde do trabalhador, 
resolve: 

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 

Art. 2º A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem como finalidade 
definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do 
trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores 
e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos 
produtivos. 

Art. 3º Todos os trabalhadores, homens e mulheres, independentemente de sua localização, 
urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de trabalho, formal ou informal, de seu vínculo 
empregatício, público ou privado, assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativados, 
aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado ou desempregado são sujeitos desta Política. 

Parágrafo único. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora alinha-se 
com o conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS, considerando a transversalidade das ações 
de saúde do trabalhador e o trabalho como um dos determinantes do processo saúde-doença. 
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Art.4º Além do disposto nesta Portaria, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora reger-se-á, de forma complementar, pelos elementos informativos constantes do Anexo 
I a esta Portaria. 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES 

Art. 5º A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora observará os seguintes 
princípios e diretrizes: 

I - universalidade; 

II - integralidade; 

III - participação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social; 

IV - descentralização; 

V - hierarquização; 

VI - equidade; e 

VII - precaução. 

Art. 6º Para fins de implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora, dever-se-á considerar a articulação entre: 

I - as ações individuais, de assistência e de recuperação dos agravos, com ações coletivas, de 
promoção, de prevenção, de vigilância dos ambientes, processos e atividades de trabalho, e de 
intervenção sobre os fatores determinantes da saúde dos trabalhadores; 

II - as ações de planejamento e avaliação com as práticas de saúde; e 

III - o conhecimento técnico e os saberes, experiências e subjetividade dos trabalhadores e 
destes com as respectivas práticas institucionais. 

Parágrafo único. A realização da articulação tratada neste artigo requer mudanças substanciais 
nos processos de trabalho em saúde, na organização da rede de atenção e na atuação 
multiprofissional e interdisciplinar, que contemplem a complexidade das relações trabalho-saúde. 

Art. 7º A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora deverá contemplar 
todos os trabalhadores priorizando, entretanto, pessoas e grupos em situação de maior 
vulnerabilidade, como aqueles inseridos em atividades ou em relações informais e precárias de 
trabalho, em atividades de maior risco para a saúde, submetidos a formas nocivas de discriminação, 
ou ao trabalho infantil, na perspectiva de superar desigualdades sociais e de saúde e de buscar a 
equidade na atenção. 

Parágrafo único. As pessoas e os grupos vulneráveis de que trata o "caput" devem ser 
identificados e definidos a partir da análise da situação de saúde local e regional e da discussão com 
a comunidade, trabalhadores e outros atores sociais de interesse à saúde dos trabalhadores, 
considerando-se suas especificidades e singularidades culturais e sociais. 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 
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Art. 8º São objetivos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora: 

I - fortalecer a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) e a integração com os demais 
componentes da Vigilância em Saúde, o que pressupõe: 

a) identificação das atividades produtivas da população trabalhadora e das situações de risco à 
saúde dos trabalhadores no território; 

b) identificação das necessidades, demandas e problemas de saúde dos trabalhadores no 
território; 

c) realização da análise da situação de saúde dos trabalhadores; 

d) intervenção nos processos e ambientes de trabalho; 

e) produção de tecnologias de intervenção, de avaliação e de monitoramento das ações de 
VISAT; 

f) controle e avaliação da qualidade dos serviços e programas de saúde do trabalhador, nas 
instituições e empresas públicas e privadas; 

g) produção de protocolos, de normas técnicas e regulamentares; e 

h) participação dos trabalhadores e suas organizações; 

II - promover a saúde e ambientes e processos de trabalhos saudáveis, o que pressupõe: 

a) estabelecimento e adoção de parâmetros protetores da saúde dos trabalhadores nos 
ambientes e processos de trabalho; 

b) fortalecimento e articulação das ações de vigilância em saúde, identificando os fatores de 
risco ambiental, com intervenções tanto nos ambientes e processos de trabalho, como no entorno, 
tendo em vista a qualidade de vida dos trabalhadores e da população circunvizinha; 

c) representação do setor saúde/saúde do trabalhador nos fóruns e instâncias de formulação 
de políticas setoriais e intersetoriais e às relativas ao desenvolvimento econômico e social; 

d) inserção, acompanhamento e avaliação de indicadores de saúde dos trabalhadores e das 
populações circunvizinhas nos processos de licenciamento e nos estudos de impacto ambiental; 

e) inclusão de parâmetros de proteção à saúde dos trabalhadores e de manutenção de 
ambientes de trabalho saudáveis nos processos de concessão de incentivos ao desenvolvimento, nos 
mecanismos de fomento e outros incentivos específicos; 

f) contribuição na identificação e erradicação de situações análogas ao trabalho escravo; 

g) contribuição na identificação e erradicação de trabalho infantil e na proteção do trabalho do 
adolescente; e 

h) desenvolvimento de estratégias e ações de comunicação de risco e de educação ambiental 
e em saúde do trabalhador; 

III - garantir a integralidade na atenção à saúde do trabalhador, que pressupõe a inserção de 
ações de saúde do trabalhador em todas as instâncias e pontos da Rede de Atenção à Saúde do 
SUS, mediante articulação e construção conjunta de protocolos, linhas de cuidado e matriciamento da 
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saúde do trabalhador na assistência e nas estratégias e dispositivos de organização e fluxos da rede, 
considerando os seguintes componentes: 

a) atenção primária em saúde; 

b) atenção especializada, incluindo serviços de reabilitação; 

c) atenção pré-hospitalar, de urgência e emergência, e hospitalar; 

d) rede de laboratórios e de serviços de apoio diagnóstico; 

e) assistência farmacêutica; 

f) sistemas de informações em saúde; 

g) sistema de regulação do acesso; 

h) sistema de planejamento, monitoramento e avaliação das ações; 

i) sistema de auditoria; e 

j) promoção e vigilância à saúde, incluindo a vigilância à saúde do trabalhador; 

IV - ampliar o entendimento de que de que a saúde do trabalhador deve ser concebida como 
uma ação transversal, devendo a relação saúde-trabalho ser identificada em todos os pontos e 
instâncias da rede de atenção; 

V - incorporar a categoria trabalho como determinante do processo saúde-doença dos 
indivíduos e da coletividade, incluindo-a nas análises de situação de saúde e nas ações de promoção 
em saúde; 

VI - assegurar que a identificação da situação do trabalho dos usuários seja considerada nas 
ações e serviços de saúde do SUS e que a atividade de trabalho realizada pelas pessoas, com as 
suas possíveis conseqüências para a saúde, seja considerada no momento de cada intervenção em 
saúde; e 

VII - assegurar a qualidade da atenção à saúde do trabalhador usuário do SUS. 

CAPÍTULO III 

DAS ESTRATÉGIAS 

Art. 9º São estratégias da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora: 

I - integração da Vigilância em Saúde do Trabalhador com os demais componentes da 
Vigilância em Saúde e com a Atenção Primária em Saúde, o que pressupõe: 

a) planejamento conjunto entre as vigilâncias, com eleição de prioridades comuns para atuação 
integrada, com base na análise da situação de saúde dos trabalhadores e da população em geral, e 
no mapeamento das atividades produtivas e com potencial impacto ambiental no território; 

b) produção conjunta de protocolos, normas técnicas e atos normativos, com harmonização de 
parâmetros e indicadores, para orientação aos Estados e Municípios no desenvolvimento das ações 
de vigilância, e especialmente como referência para os processos de pactuação entre as três esferas 
de gestão do SUS; 
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c) harmonização e, sempre que possível, unificação dos instrumentos de registro e notificação 
de agravos e eventos de interesse comum aos componentes da vigilância; 

d) incorporação dos agravos relacionados ao trabalho, definidos como prioritários para fins de 
vigilância, nas listagens de agravos de notificação compulsória, nos âmbitos nacional, estaduais e 
municipais, seguindo a mesma lógica e fluxos dos demais; 

e) proposição e produção de indicadores conjuntos para monitoramento e avaliação da 
situação de saúde; 

f) formação e manutenção de grupos de trabalho integrados para investigação de surtos e 
eventos inusitados e de investigação de situações de saúde decorrentes de potenciais impactos 
ambientais de processos e atividades produtivas nos territórios, envolvendo as vigilâncias 
epidemiológica, sanitária, em saúde ambiental, saúde do trabalhador e rede de laboratórios de saúde 
pública; 

g) produção conjunta de metodologias de ação, de investigação, de tecnologias de intervenção, 
de avaliação e de monitoramento das ações de vigilância nos ambientes e situações epidemiológicas; 

h) incorporação, pelas equipes de vigilância sanitária dos Estados e Municípios, de práticas de 
avaliação, controle e vigilância dos riscos ocupacionais nas empresas e estabelecimentos, 
observando as atividades produtivas presentes no território; 

i) investimentos na qualificação e capacitação integradas das equipes dos diversos 
componentes da vigilância em saúde, com incorporação de conteúdos específicos, comuns e afins, 
nos processos formativos e nas estratégias de educação permanente de todos os componentes da 
Vigilância em Saúde; 

j) investimentos na ampliação da capacidade técnica e nas mudanças das práticas das equipes 
das vigilâncias, especialmente para atuação no apoio matricial às equipes de referência dos 
municípios; 

k) participação conjunta nas estratégias, fóruns e instâncias de produção, divulgação, difusão e 
comunicação de informações em saúde; 

l) estímulo à participação dos trabalhadores e suas organizações, sempre que pertinente, no 
acompanhamento das ações de vigilância epidemiológica, sanitária e em saúde ambiental, além das 
ações específicas de VISAT; e 

m) atualização e ou revisão dos códigos de saúde, com inserção de disposições sobre a 
vigilância em saúde do trabalhador e atribuição da competência de autoridade sanitária às equipes de 
vigilância em saúde do trabalhador, nos Estados e Municípios; 

II - análise do perfil produtivo e da situação de saúde dos trabalhadores, o que pressupõe: 

a) identificação das atividades produtivas e do perfil da população trabalhadora no território em 
conjunto com a atenção primária em saúde e os setores da Vigilância em Saúde; 

b) implementação da rede de informações em saúde do trabalhador; 

c) definição de elenco de indicadores prioritários para análise e monitoramento; 

d) definição do elenco de agravos relacionados ao trabalho de notificação compulsória e de 
investigação obrigatória e inclusão no elenco de prioridades, nas três esferas de gestão do SUS; 

e) revisão periódica da lista de doenças relacionadas ao trabalho; 
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f) realização de estudos e análises que identifiquem e possibilitem a compreensão dos 
problemas de saúde dos trabalhadores e o comportamento dos principais indicadores de saúde; 

g) estruturação das estratégias e processos de difusão e comunicação das informações; 

h) garantia, na identificação do trabalhador, do registro de sua ocupação, ramo de atividade 
econômica e tipo de vínculo nos seguintes sistemas e fontes de informação em saúde, aproveitando 
todos os contatos do/a trabalhador/a com o sistema de saúde: 

1. Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM); 

2. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIHSUS); 

3. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan); 

4. Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS); 

5. Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB); 

6. Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP); e 

7. Registros de Câncer de Base Hospitalar (RCBH); 

i) articulação e sistematização das informações das demais bases de dados de interesse à 
saúde do trabalhador, como: 

1. Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS); 

2. Sistema Único de Benefícios (SUB); 

3. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); 

4. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED); 

5. Sistema Federal de Inspeção do Trabalho (SFIT); 

6. Troca de Informação em Saúde Suplementar (TISS); e 

7. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

8. outros sistemas de informações dos órgãos e setores de planejamento, da agricultura, do 
meio ambiente, da segurança pública, do trânsito, da indústria, comércio e mineração, das empresas, 
dos sindicatos de trabalhadores, entre outras; 

j) gestão junto a essas instituições para acesso às bases de dados de forma desagregada, 
conforme necessidades da produção da análise da situação de saúde nos diversos níveis territoriais; 

k) produção e divulgação, periódicas, com acesso ao público em geral, de análises de situação 
de saúde, considerando diversos níveis territoriais (local, municipal, microrregional, macrorregional, 
estadual, grandes regiões, nacional); 

l) estabelecimento da notificação compulsória e investigação obrigatória em todo território 
nacional dos acidentes de trabalho graves e com óbito e das intoxicações por agrotóxicos, 
considerando critérios de magnitude e gravidade; 
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m) viabilização da compatibilização e/ou unificação dos instrumentos de coleta de dados e dos 
fluxos de informações, em articulação com as demais equipes técnicas e das vigilâncias; 

n) gestão junto à Previdência Social para que a notificação dos acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho feito pelo SUS (Sinan) seja reconhecida, nos casos de trabalhadores 
segurados pelo Seguro Acidente de Trabalho; 

o) criação de sistemas e bancos de dados para registro das informações contidas nos 
relatórios de inspeções e mapeamento dos ambientes de trabalho realizados pelas equipes de 
Vigilância em Saúde; 

p) definição de elenco básico de indicadores de morbimortalidade e de situações de risco para 
a composição da análise de situação de saúde dos trabalhadores, considerando o conjunto dos 
trabalhadores brasileiros, incluindo as parcelas inseridas em atividades informais, ou seja, o total da 
População Economicamente Ativa Ocupada; 

q) articulação intra e intersetorial para a implantação ou implementação de observatórios de 
saúde do trabalhador, em especial, articulando-se com o observatório de violências e outros; 

r) articulação, apoio e gestão junto à Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) 
para fins de ampliação dos atuais indicadores de saúde do trabalhador constantes das publicações 
dos Indicadores Básicos de Saúde (IDB); 

s) garantia da inclusão de indicadores de saúde do trabalhador nas RIPSA estaduais, conforme 
necessidades e especificidades de cada Estado; 

t) produção de protocolos e manuais de orientação para os profissionais de saúde para a 
utilização da Classificação Brasileira de Ocupação e da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas; 

u) avaliação e produção de relatórios periódicos sobre a qualidade dos dados e informações 
constantes nos sistemas de informação de interesse à saúde do trabalhador; e 

v) disponibilização e divulgação das informações em meios eletrônicos, boletins, cartilhas, 
impressos, vídeos, rádio e demais instrumentos de comunicação e difusão; 

III - estruturação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) no 
contexto da Rede de Atenção à Saúde, o que pressupõe: 

a) ações de Saúde do Trabalhador junto à atenção primária em saúde: 

1. reconhecimento e mapeamento das atividades produtivas no território; 

2. reconhecimento e identificação da população trabalhadora e seu perfil sócio ocupacional no 
território; 

3. reconhecimento e identificação dos potenciais riscos e impactos (perfil de morbi-mortalidade) 
à saúde dos trabalhadores, das comunidades e ao meio ambiente, advindos das atividades 
produtivas no território; 

4. identificação da rede de apoio social aos trabalhadores no território; 

5. inclusão, dentre as prioridades de maior vulnerabilidade em saúde do trabalhador, das 
seguintes situações: chefe da família desempregado ou subempregado, crianças e adolescentes 
trabalhando, gestantes ou nutrizes trabalhando, algum membro da família portador de algum agravo à 
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saúde relacionado com o trabalho (acidente ou doença) e presença de atividades produtivas no 
domicílio; 

6. identificação e registro da situação de trabalho, da ocupação e do ramo de atividade 
econômica dos usuários das unidades e serviços de atenção primária em saúde; 

7. suspeita e ou identificação da relação entre o trabalho e o problema de saúde apresentado 
pelo usuário, para fins de diagnóstico e notificação dos agravos relacionados ao trabalho; 

8. notificação dos agravos relacionados ao trabalho no Sinan e no SIAB e, emissão de 
relatórios e atestados médicos, incluindo o laudo de exame médico da Comunicação de Acidente do 
Trabalho (CAT), nos casos pertinentes; 

9. subsídio à definição da rede de referência e contra referência e estabelecimento dos fluxos e 
instrumentos para os encaminhamentos necessários; 

10. articulação com as equipes técnicas e os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 
(CEREST) sempre que necessário, para a prestação de retaguarda técnica especializada, 
considerando seu papel no apoio matricial a toda rede SUS; 

11. definição e implantação de condutas e manejo assistenciais, de promoção e de vigilância 
em saúde do trabalhador, mediante a aplicação de protocolos, de linhas de cuidado e de projetos 
terapêuticos para os agravos, e de linhas guias para a vigilância de situações de riscos relacionados 
ao trabalho; e 

12. incorporação de conteúdos de saúde do trabalhador nas estratégias de capacitação e de 
educação permanente para as equipes da atenção primária em saúde; 

b) ações de saúde do trabalhador junto à urgência e emergência: 

1. identificação e registro da situação de trabalho, da ocupação e do ramo de atividade 
econômica dos usuários dos pontos de atenção às urgências e emergências, nas redes Estaduais e 
Municipais; 

2. identificação da relação entre o trabalho e o acidente, violência ou intoxicação exógena 
sofridos pelo usuário, com decorrente notificação do agravo no Sinan e adequado registro no SIH-
SUS para os casos que requererem hospitalização; 

3. preenchimento do laudo de exame médico da CAT nos casos pertinentes; 

4. acompanhamento desses casos pelas equipes dos Núcleos de Vigilância Epidemiológica 
Hospitalar, onde houver; 

5. encaminhamento para a rede de referência e contra referência, para fins de continuidade do 
tratamento, acompanhamento e reabilitação, seguindo os fluxos e instrumentos definidos para tal; 

6. articulação com as equipes técnicas e os CEREST sempre que necessário para a prestação 
de retaguarda técnica especializada, considerando seu papel no apoio matricial a toda rede SUS; 

7. harmonização dos conceitos dos eventos/agravos e unificação das fichas de notificação dos 
casos de acidentes de trabalho, outros acidentes e violências; 

8. incorporação de conteúdos de saúde do trabalhador nas estratégias de capacitação e de 
educação permanente para as equipes dos pontos de atenção às urgências e emergências; e 
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9. estabelecimento de parcerias intersetoriais e referência e contra referencia com as unidades 
de atendimento e serviços das Secretarias de Segurança Pública, Institutos Médico Legais, e 
setores/departamentos de trânsito e transporte; 

c) ações de saúde do trabalhador junto à atenção especializada (ambulatorial e hospitalar): 

1. identificação e registro da situação de trabalho, da ocupação e do ramo de atividade 
econômica dos usuários dos pontos de atenção especializada, nas redes estaduais e municipais; 

2. suspeita ou identificação da relação entre o trabalho e o agravo à saúde do usuário, com 
decorrente notificação do agravo no Sinan; 

3. preenchimento do laudo de exame médico da CAT nos casos pertinentes; 

4. encaminhamento para a rede de referência e contra referência, para fins de continuidade do 
tratamento, acompanhamento e reabilitação, seguindo os fluxos e instrumentos definidos para tal; 

5. articulação com as equipes técnicas e os CEREST sempre que necessário para a prestação 
de retaguarda técnica especializada, considerando seu papel no apoio matricial a toda rede SUS; e 

6. incorporação de conteúdos de saúde do trabalhador nas estratégias de capacitação e de 
educação permanente para as equipes dos pontos de atenção especializada; 

IV - fortalecimento e ampliação da articulação intersetorial, o que pressupõe: 

a) aplicação de indicadores de avaliação de impactos à saúde dos trabalhadores e das 
comunidades nos processos de licenciamento ambiental, de concessão de incentivos ao 
desenvolvimento, mecanismos de fomento e incentivos específicos; 

b) fiscalização conjunta onde houver trabalho em condições insalubres, perigosas e 
degradantes, como nas carvoarias, madeireiras, canaviais, construção civil, agricultura em geral, 
calcareiras, mineração, entre outros, envolvendo os Ministérios do Trabalho e Emprego, da 
Previdência Social e do Meio Ambiente, o SUS e o Ministério Público; e 

c) compartilhamento e publicização das informações produzidas por cada órgão e instituição, 
inclusive por meio da constituição de observatórios, de modo a viabilizar a adequada análise de 
situação, estabelecimento de prioridades, tomada de decisão e monitoramento das ações; 

V - estímulo à participação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social, o que 
pressupõe: 

a) acolhimento e resposta às demandas dos representantes da comunidade e do controle 
social; 

b) buscar articulação com entidades, instituições, organizações não governamentais, 
associações, cooperativas e demais representações de categorias de trabalhadores, presentes no 
território, inclusive as inseridas em atividades informais de trabalho e populações em situação de 
vulnerabilidade; 

c) estímulo à participação de representação dos trabalhadores nas instâncias oficiais de 
representação social do SUS, a exemplo dos conselhos e comissões intersetoriais, nas três esferas 
de gestão do SUS; 

d) apoiar o funcionamento das Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador (CIST) dos 
Conselhos de Saúde, nas três esferas de gestão do SUS; 
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e) inclusão da comunidade e do controle social nos programas de capacitação e educação 
permanente em saúde do trabalhador, sempre que possível, e inclusão de conteúdos de saúde do 
trabalhador nos processos de capacitação permanente voltados para a comunidade e o controle 
social, incluindo grupos de trabalhadores em situação de vulnerabilidade, com vistas às ações de 
promoção em saúde do trabalhador; 

f) transparência e facilitação do acesso às informações aos representantes da comunidade, 
dos trabalhadores e do controle social; 

VI - desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, o que pressupõe: 

a) adoção de estratégias para a progressiva desprecarização dos vínculos de trabalho das 
equipes de saúde, incluindo os técnicos dos centros de referência e das vigilâncias, nas três esferas 
de gestão do SUS, mediante concurso público; 

b) inserção de especificação da atribuição de inspetor de vigilância aos técnicos em saúde do 
trabalhador nos planos de carreira, cargos e vencimentos, nas esferas estadual e municipal; 

c) inserção de conteúdos de saúde do trabalhador nos diversos processos formativos e 
estratégias de educação permanente, cursos e capacitações, para profissionais de nível superior e 
nível médio, com destaque àqueles destinados às equipes de Vigilância em Saúde, à Saúde da 
Família e aos gestores; 

d) capacitação para aplicação de protocolos, linhas guias e linhas de cuidado em saúde do 
trabalhador, com ênfase à identificação da relação saúde-trabalho, ao diagnóstico e manejo dos 
acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho, incluindo a reabilitação, à vigilância de agravos, 
de ambientes e de processos de trabalho e à produção de análise da situação de saúde; 

e) capacitação voltada à aplicação de medidas básicas de promoção, prevenção e educação 
em saúde e às orientações quanto aos direitos dos trabalhadores; 

f) estabelecimento de referências e conteúdos curriculares para a formação de profissionais em 
saúde do trabalhador, de nível técnico e superior; 

g) produção de tecnologias mistas de educação presencial e a distância e publicização de 
tecnologias já existentes, com estabelecimento de processos e métodos de acompanhamento, 
avaliação e atualização dessas tecnologias; 

h) articulação intersetorial com Ministérios e Secretarias de Governo, especialmente com o 
Ministério da Educação, para fins de inclusão de conteúdos temáticos de saúde do trabalhador nos 
currículos do ensino fundamental e médio, da rede pública e privada, em 
cursos de graduação e de programas específicos de pós-graduação em sentido amplo e restrito, 
possibilitando a articulação ensino / pesquisa / extensão, bem como nos cursos voltados à 
qualificação profissional e empresarial; 

i) investimento na qualificação de todos os técnicos dos CEREST, no mínimo, em nível de 
especialização; 

j) integração com órgãos de fomento de pesquisa, nacionais e internacionais e com instituições 
responsáveis pelo processo educativo como universidades, centros de pesquisa, organizações 
sindicais, ONG, entre outras; e 

k) apoio à capacitação voltada para os interesses do movimento social, movimento sindical e 
controle social, em consonância com as ações e diretrizes estratégicas do SUS e com a legislação de 
regência; 

VII - apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas, o que pressupõe: 
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a) articulação estreita entre os serviços e instituições de pesquisa e universidades, com 
envolvimento de toda a rede de serviços do SUS na construção de saberes, normas, protocolos, 
tecnologias e ferramentas, voltadas à produção de respostas aos problemas e necessidades 
identificadas pelos serviços, comunidade e controle social; 

b) adoção de critérios epidemiológicos e de relevância social para a identificação e definição 
das linhas de investigação, estudos e pesquisas, de modo a fornecer respostas e subsídios técnico-
científicos para o enfrentamento de problemas prioritários no contexto da saúde do trabalhador; 

c) desenvolvimento de projetos de pesquisa-intervenção que possam ser estruturantes para a 
saúde do trabalhador no SUS, que articulem as ações de promoção, vigilância, assistência, 
reabilitação e produção e comunicação de informações, e resultem em produção de tecnologias de 
intervenção em problemas prioritários em cada território; 

d) definição de linhas prioritárias de pesquisa para a produção de conhecimento e de respostas 
às questões teórico conceituais do campo da saúde do trabalhador, de modo a preencher lacunas e 
produzir modelos teóricos que contribuam para a melhoria da promoção, da vigilância e da atenção à 
saúde dos trabalhadores; 

e) incentivo à pesquisa e aplicação de tecnologias limpas e/ou com reduzido impacto à saúde 
dos trabalhadores e ao meio ambiente, bem como voltadas à produção de alternativas e substituição 
de produtos e processos já reconhecidos como danosos à saúde, e formas de organização de 
trabalho saudáveis; 

f) estabelecimento de rede de centros de pesquisa colaboradores na construção de saberes, 
normas, protocolos, tecnologias e ferramentas, voltadas à produção de respostas aos problemas e 
necessidades identificadas pelos serviços, comunidade e controle social; 

g) estabelecimento de mecanismos que garantam a participação da comunidade e das 
representações dos trabalhadores no desenvolvimento dos estudos e pesquisas, incluindo a 
divulgação e aplicação dos seus resultados; e 

h) garantia, pelos gestores, da observância dos preceitos éticos no desenvolvimento de 
estudos e pesquisas realizados no âmbito da rede de serviços do SUS, mediante a participação dos 
Comitês de Ética em Pesquisa nesses processos. 

§ 1º A análise da situação de saúde dos trabalhadores, de que trata o inciso II do "caput", 
compreende o monitoramento contínuo de indicadores e das situações de risco, com vistas a 
subsidiar o planejamento das ações e das intervenções em saúde do trabalhador, de forma mais 
abrangente, no território nacional, no Estado, região, Município e nas áreas de abrangência das 
equipes de atenção à saúde. 

§ 2º No que se refere à análise da situação de saúde dos trabalhadores, de que trata o inciso II 
do "caput", dever-se-á promover a articulação das redes de informações, que se baseará nos 
seguintes pressupostos: 

I - concepção de que as informações em saúde do trabalhador, presentes em diversas bases e 
fontes de dados, devem estar em consonância com os princípios e diretrizes da Política Nacional de 
Informações e Informática do SUS; 

II - necessidade de estabelecimento de processos participativos nas definições e na produção 
de informações de interesse à saúde do trabalhador; 

III - empreendimento sistemático e permanente de ações, com vistas ao aprimoramento e 
melhoria da qualidade das informações; 
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IV - compartilhamento de informações de interesse para a saúde do trabalhador, mediante 
colaboração intra e intersetorial, entre as esferas de governo, e entre instituições, públicas e privadas, 
nacionais e internacionais; 

V - necessidade de estabelecimento de mecanismos de publicação e garantia de acesso pelos 
diversos públicos interessados; e 

VI - zelo pela privacidade e confidencialidade de dados individuais identificados, garantindo o 
acesso necessário às autoridades sanitárias no exercício das ações de vigilância. 

§ 3º O processo de capacitação em saúde do trabalhador, de que trata o inciso VI do caput, 
deverá: 

I - contemplar as diversidades e especificidades loco-regionais, incorporar os princípios do 
trabalho cooperativo, interdisciplinar e em equipe multiprofissional e as experiências acumuladas 
pelos Estados e Municípios nessa área; 

II - abranger todos os profissionais vinculados ao SUS, independente da especialidade e nível 
de atuação - atenção básica ou especializada, os inseridos em programas e estratégias específicos, 
como, por exemplo, agentes comunitários de saúde, saúde da família, saúde da mulher, saúde do 
homem, saúde mental, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e em saúde ambiental, entre 
outros; 

III - considerar, sempre que possível, com graus de prioridade distintos, as necessidades de 
outras instituições públicas e privadas - sindicatos de trabalhadores e patronais, organizações 
nãogovernamentais (ONG) e empresas que atuam na área de modo interativo com o SUS, em 
consonância com a legislação de regência; e 

IV - contemplar estratégias de articulação e de inserção de conteúdos de saúde do trabalhador 
nos diversos cursos de graduação das áreas de saúde, engenharias, ciências sociais, entre outros 
além de outros que apresentem correlação com a área da saúde, de modo a viabilizar a preparação 
dos profissionais desde a graduação, incluindo a oferta de vagas para estágios curriculares e extra-
curriculares. 

CAPÍTULO IV 

DAS RESPONSABILIDADES 

Seção I 

Das Atribuições dos Gestores do SUS 

Art. 10. São responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Município, em 
seu âmbito administrativo, além de outras que venham a ser pactuadas pelas Comissões 
Intergestores: 

I - garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de 
saúde do trabalhador; 

II - orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde do trabalhador; 

III - monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde do trabalhador; 

IV - assegurar a oferta regional das ações e dos serviços de saúde do trabalhador; 
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V - estabelecer e garantir a articulação sistemática entre os diversos setores responsáveis 
pelas políticas públicas, para analisar os diversos problemas que afetam a saúde dos trabalhadores e 
pactuar uma agenda prioritária de ações intersetoriais; e 

VI - desenvolver estratégias para identificar situações que resultem em risco ou produção de 
agravos à saúde, adotando e ou fazendo adotar medidas de controle quando necessário. 

Art. 11. À direção nacional do SUS compete: 

I - coordenar, em âmbito nacional, a implementação da Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora; 

II - conduzir as negociações nas instâncias do SUS, visando inserir ações, metas e indicadores 
de saúde do trabalhador no Plano Nacional de Saúde e na Programação Anual de Saúde, a partir de 
planejamento estratégico que considere a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora; 

III - alocar recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta Política, 
aprovados no Conselho Nacional de Saúde 
(CNS); 

IV - desenvolver estratégias visando o fortalecimento da participação da comunidade, dos 
trabalhadores e do controle social, incluindo o apoio e fortalecimento da Comissão Intersetorial de 
Saúde do Trabalhador (CIST) do CNS; 

V - apoiar tecnicamente as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, na implementação e execução da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora; 

VI - promover a incorporação de ações e procedimentos de vigilância e de assistência à saúde 
do trabalhador junto à Rede de Atenção à Saúde, considerando os diferentes níveis de complexidade, 
tendo como centro ordenador a Atenção Primária em Saúde; 

VII - monitorar, em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, os 
indicadores pactuados para avaliação das ações e serviços de saúde dos trabalhadores; 

VIII - estabelecer rotinas de sistematização, processamento, análise e divulgação dos dados 
gerados nos Municípios e nos Estados a partir dos sistemas de informação em saúde, de acordo com 
os interesses e necessidades do planejamento estratégico da Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora; 

IX - elaborar perfil produtivo e epidemiológico, a partir de fontes de informação existentes e de 
estudos específicos, com vistas a subsidiar a programação e avaliação das ações de atenção à 
saúde do trabalhador; 

X - promover a articulação intersetorial com vistas à promoção de ambientes e processos de 
trabalho saudáveis e ao acesso às informações e bases de dados de interesse à saúde dos 
trabalhadores; 

XI - participar da elaboração de propostas normativas e elaborar normas pertinentes à sua área 
de atuação, com a participação de outros atores sociais como entidades representativas dos 
trabalhadores, universidades e organizações não-governamentais; 

XII - promover a formação e a capacitação em saúde do trabalhador dos profissionais de saúde 
do SUS, junto à Política Nacional 
de Educação Permanente em Saúde, bem como estimular a parceria entre os órgãos e instituições 
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pertinentes para formação e capacitação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social, em 
consonância com a legislação de regência; 

XIII - desenvolver estratégias de comunicação e elaborar materiais de divulgação visando 
disponibilizar informações do perfil produtivo e epidemiológico relativos à saúde dos trabalhadores; 

XIV - conduzir a revisão periódica da listagem oficial de doenças relacionadas ao trabalho no 
território nacional e a inclusão do elenco prioritário de agravos relacionados ao trabalho na listagem 
nacional de agravos de notificação compulsória; e 

XV - regular, monitorar, avaliar e auditar as ações e serviços de saúde do trabalhador, no 
âmbito de sua competência. 

Art. 12. À direção estadual do SUS compete: 

I - coordenar, em âmbito estadual, a implementação da Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora; 

II - conduzir as negociações nas instâncias estaduais do SUS, visando inserir ações, metas e 
indicadores de saúde do trabalhador no Plano Estadual de Saúde e na Programação Anual de 
Saúde, a partir de planejamento estratégico que considere a Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora; 

III - pactuar e alocar recursos orçamentários e financeiros, para a implementação da Política 
Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, pactuados nas instâncias de gestão e 
aprovados no Conselho Estadual de Saúde (CES); 

IV - desenvolver estratégias visando o fortalecimento da participação da comunidade, dos 
trabalhadores e do controle social, incluindo o apoio e fortalecimento da CIST do CES; 

V - apoiar tecnicamente e atuar de forma integrada com as Secretarias Municipais de Saúde na 
implementação das ações de saúde do trabalhador; 

VI - organizar as ações de promoção, vigilância e assistência à saúde do trabalhador nas 
regiões de saúde, considerando os diferentes níveis de complexidade, tendo como centro ordenador 
a Atenção Primária em Saúde, definindo, em conjunto com os municípios, os mecanismos e os fluxos 
de referência, contra-referência e de apoio matricial, além de outras medidas, para assegurar o 
desenvolvimento de ações de promoção, vigilância e assistência em saúde do trabalhador; 

VII - realizar a pactuação regional e estadual das ações e dos indicadores de promoção, 
vigilância e assistência à saúde do trabalhador; 

VIII - monitorar, em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde, os indicadores 
pactuados para avaliação das ações e serviços de saúde dos trabalhadores; 

IX - regular, monitorar, avaliar e auditar as ações e a prestação de serviços em saúde do 
trabalhador, no âmbito de sua competência; 

X - garantir a implementação, nos serviços públicos e privados, da notificação compulsória dos 
agravos à saúde relacionados ao trabalho, assim como do registro dos dados pertinentes à saúde do 
trabalhador no conjunto dos sistemas de informação em saúde, alimentando regularmente os 
sistemas de informações em seu âmbito de atuação, estabelecendo rotinas de sistematização, 
processamento e análise dos dados gerados nos municípios, de acordo com os interesses e 
necessidades do planejamento desta Política; 
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XI - elaborar, em seu âmbito de competência, perfil produtivo e epidemiológico, a partir de 
fontes de informação existentes e de estudos específicos, com vistas a subsidiar a programação e 
avaliação das ações de atenção à saúde do trabalhador; 

XII - participar da elaboração de propostas normativas e elaborar normas técnicas pertinentes à 
sua esfera de competência, com outros atores sociais como entidades representativas dos 
trabalhadores, universidades e organizações não governamentais; 

XIII - promover a formação e capacitação em saúde do trabalhador para os profissionais de 
saúde do SUS, inclusive na forma de educação continuada, respeitadas as diretrizes da Política 
Nacional de Educação Permanente em Saúde, bem como estimular a parceria entre os órgãos e 
instituições pertinentes para formação e capacitação da comunidade, dos trabalhadores e do controle 
social, em consonância com a legislação de regência; 

XIV - desenvolver estratégias de comunicação e elaborar materiais de divulgação visando 
disponibilizar informações do perfil produtivo e epidemiológico relativos à saúde dos trabalhadores; 

XV - definir e executar projetos especiais em questões de interesse loco-regional, em conjunto 
com as equipes municipais, quando e onde couber; e 

XVI - promover, no âmbito estadual, a articulação intersetorial com vistas à promoção de 
ambientes e processos de trabalho saudáveis e ao acesso às informações e bases de dados de 
interesse à saúde dos trabalhadores. 

Art. 13. Compete aos gestores municipais de saúde: 

I - executar as ações e serviços de saúde do trabalhador; 

II - coordenar, em âmbito municipal, a implementação da Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora; 

III - conduzir as negociações nas instâncias municipais do SUS, visando inserir ações, metas e 
indicadores de saúde do trabalhador no Plano Municipal de Saúde e na Programação Anual de 
Saúde, a partir de planejamento estratégico que considere a Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora; 

IV - pactuar e alocar recursos orçamentários e financeiros para a implementação da Política 
Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, pactuados nas instâncias de gestão e 
aprovados no Conselho Municipal de Saúde (CMS); 

V - desenvolver estratégias visando o fortalecimento da participação da comunidade, dos 
trabalhadores e do controle social, incluindo o apoio e fortalecimento da CIST do CMS; 

VI - constituir referências técnicas em saúde do trabalhador e/ou grupos matriciais 
responsáveis pela implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; 

VII - participar, em conjunto com o Estado, da definição dos mecanismos e dos fluxos de 
referência, contra-referência e de apoio matricial, além de outras medidas, para assegurar o 
desenvolvimento de ações de promoção, vigilância e assistência em saúde do trabalhador; 

VIII - articular-se regionalmente para integrar a organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde quando da identificação de problemas e prioridades comuns; 

IX - regular, monitorar, avaliar e auditar as ações e a prestação de serviços em saúde do 
trabalhador, no âmbito de sua competência; 
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X - implementar, na Rede de Atenção à Saúde do SUS, e na rede privada, a notificação 
compulsória dos agravos à saúde relacionados com o trabalho, assim como o registro dos dados 
pertinentes à saúde do trabalhador no conjunto dos sistemas de informação em saúde, alimentando 
regularmente os sistemas de informações em seu âmbito de atuação, estabelecendo rotinas de 
sistematização, processamento e análise dos dados gerados no Município, de acordo com os 
interesses e necessidades do planejamento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora; 

XI - instituir e manter cadastro atualizado de empresas classificadas nas diversas atividades 
econômicas desenvolvidas no Município, com indicação dos fatores de risco que possam ser gerados 
para os trabalhadores e para o contingente populacional direta ou indiretamente a eles expostos, em 
articulação com a vigilância em saúde ambiental; 

XII - elaborar, em seu âmbito de competência, perfil produtivo e epidemiológico, a partir de 
fontes de informação existentes e de estudos específicos, com vistas a subsidiar a programação e 
avaliação das ações de atenção à saúde do trabalhador; 

XIII - capacitar, em parceria com as Secretarias Estaduais de Saúde e com os CEREST, os 
profissionais e as equipes de saúde do SUS, para identificar e atuar nas situações de riscos à saúde 
relacionados ao trabalho, assim como para o diagnóstico dos agravos à saúde relacionados com o 
trabalho, em consonância com as diretrizes para implementação da Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde, bem como estimular a parceria entre os órgãos e instituições pertinentes 
para formação e capacitação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social, em consonância 
com a legislação de regência; e 

XIV - promover, no âmbito municipal, articulação intersetorial com vistas à promoção de 
ambientes e processos de trabalho saudáveis e ao acesso às informações e bases de dados de 
interesse à saúde dos trabalhadores. 

Seção II 

Das Atribuições dos CEREST e das Equipes Técnicas 

Art. 14. Cabe aos CEREST, no âmbito da RENAST: 

I - desempenhar as funções de suporte técnico, de educação permanente, de coordenação de 
projetos de promoção, vigilância e 
assistência à saúde dos trabalhadores, no âmbito da sua área de abrangência; 

II - dar apoio matricial para o desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador na atenção 
primária em saúde, nos serviços especializados e de urgência e emergência, bem como na promoção 
e vigilância nos diversos pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde; e 

III - atuar como centro articulador e organizador das ações intra e intersetoriais de saúde do 
trabalhador, assumindo a retaguarda técnica especializada para o conjunto de ações e serviços da 
rede SUS e se tornando pólo irradiador de ações e experiências de vigilância em saúde, de caráter 
sanitário e de base epidemiológica. 

§ 1º As ações a serem desenvolvidas pelos CEREST serão planejadas de forma integrada 
pelas equipes de saúde do trabalhador no âmbito das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e das 
Secretarias Municipais de Saúde (SMS), sob a coordenação dos gestores. 

§ 2º Para as situações em que o Município não tenha condições técnicas e operacionais, ou 
para aquelas definidas como de maior complexidade, caberá às SES a execução direta de ações de 
vigilância e assistência, podendo fazê-lo, em caráter complementar ou suplementar, através dos 
CEREST. 
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§ 3º O apoio matricial, de que trata o inciso II do caput, será equacionado a partir da 
constituição de equipes multiprofissionais e 
do desenvolvimento de práticas interdisciplinares, com estabelecimento de relações de trabalho entre 
a equipe de matriciamento e as equipes técnicas de referência, na perspectiva da prática da clínica 
ampliada, da promoção e da vigilância em saúde do trabalhador. 

Art. 15. As equipes técnicas de saúde do trabalhador, nas três esferas de gestão, com o apoio 
dos CEREST, devem garantir sua capacidade de prover o apoio institucional e o apoio matricial para 
o desenvolvimento e incorporação das ações de saúde do trabalhador no SUS. 

Parágrafo único. A execução do disposto no caput deste artigo pressupõe, no mínimo: 

I - a construção, em toda a Rede de Atenção à Saúde, de capacidade para a identificação das 
atividades produtivas e do perfil epidemiológico dos trabalhadores nas regiões de saúde definidas 
pelo Plano Diretor de Regionalização e Investimentos (PDRI); e 

II - a capacitação dos profissionais de saúde para a identificação e monitoramento dos casos 
atendidos que possam ter relação com as ocupações e os processos produtivos em que estão 
inseridos os usuários. 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO E DO MONITORAMENTO 

Art. 16. As metas e os indicadores para avaliação e monitoramento da Política Nacional de 
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora devem estar contidos nos instrumentos de gestão definidos 
pelo sistema de planejamento do SUS: 

I - Planos de Saúde; 

II - Programações Anuais de Saúde; e 

III - Relatórios Anuais de Gestão. 

§ 1º O planejamento estratégico deve contemplar ações, metas e indicadores de promoção, 
vigilância e atenção em saúde do trabalhador, nos moldes de uma atuação permanentemente 
articulada e sistêmica. 

§ 2º As necessidades de saúde do trabalhador devem ser incorporadas no processo geral do 
planejamento das ações de saúde, mediante a utilização dos instrumentos de pactuação do SUS, o 
qual é um processo dinâmico, contínuo e sistemático de pactuação de prioridades e estratégias de 
saúde do trabalhador nos âmbitos municipal, regional, estadual e federal, considerando os diversos 
sujeitos envolvidos neste processo. 

Art. 17. A avaliação e o monitoramento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora, pelas três esferas de gestão do SUS, devem ser conduzidos considerando-se: 

I a inserção de ações de saúde do trabalhador, considerando objetivos, diretrizes, metas e 
indicadores, no Plano de Saúde, na Programação Anual de Saúde e no Relatório Anual de Gestão, 
em cada esfera de gestão do SUS; 

II - a definição de que as ações de saúde do trabalhador, em cada esfera de gestão, devem 
expressar com clareza e transparência, os mecanismos e as fontes de financiamento; 



140 
 

   
 

III - o estabelecimento de investimentos nas ações de vigilância, no desenvolvimento de ações 
na Atenção Primária em Saúde e na regionalização como eixos prioritários para a aplicação dos 
recursos de saúde do trabalhador; 

IV - a definição de interlocutor para o tema saúde do trabalhador nas três esferas de gestão do 
SUS; 

V - a inclusão na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) de ações e 
serviços de saúde do trabalhador; 

VI - a produção de protocolos, de linhas guias e linhas de cuidado em saúde do trabalhador, de 
acordo com os níveis de organização da vigilância e atenção à saúde; 

VII - a capacitação dos profissionais de saúde, visando à implementação dos protocolos, das 
linhas guias e das linhas de cuidado em saúde do trabalhador; 

VIII - a definição dos fluxos de referência, contra-referência e de apoio matricial, de acordo com 
as diretrizes clínicas, as linhas de cuidado pactuadas na Comissão Intergestores Regional (CIR) e na 
Comissão IntergestoresBipartite (CIB), garantindo a notificação compulsória dos agravos 
relacionados ao trabalho; e 

IX - o monitoramento e avaliação dos indicadores de saúde do trabalhador pactuados, bem 
como o acompanhamento da evolução histórica e tendências dos indicadores de morbimortalidade, 
nas esferas municipal, micro e macrorregionais, estadual e nacional. 

CAPÍTULO VI 

DO FINANCIAMENTO 

Art. 18. Além dos recursos dos fundos nacionais, estaduais e municipais de saúde, fica 
facultado aos gestores de saúde utilizar 
outras fontes de financiamento, como: 

I - ressarcimento ao SUS, pelos planos de saúde privados, dos valores gastos nos serviços 
prestados aos seus segurados, em decorrência de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho; 

II - repasse de recursos advindos de contribuições para a seguridade social; 

III - criação de fundos especiais; e 

IV - parcerias com organismos nacionais e internacionais para financiamento de projetos 
especiais, de desenvolvimento de tecnologias, máquinas e equipamentos com maior proteção à 
saúde dos trabalhadores, especialmente aqueles voltados a cooperativas, da economia solidária e 
pequenos empreendimentos. 

Parágrafo único. Além das fontes de financiamento previstas neste artigo, poderão ser 
pactuados, nas instâncias intergestores, incentivos específicos para as ações de promoção e 
vigilância em saúde do trabalhador, a serem inseridos nos pisos variáveis dos componentes de 
vigilância e promoção da saúde e da vigilância sanitária. 

Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 
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ANEXO B – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 



142 
 

   
 

 

 

 



143 
 

   
 

 



144 
 

   
 

 

  

 


