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RESUMO 

VELLO , L. S. Saúde do Trabalhador na Atenção Primária à Saúde:  estudo de caso em um município na 

região metropolitana  de São Paulo . 2015. 58 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Faculdade de Saúde 
Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

 

A atenção integral à saúde do trabalhador é competência do Sistema de Saúde, a qual visa não 

somente ações reparadoras, mas, sobretudo a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e 

a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos 

produtivos, segundo as normas brasileiras. No Sistema Único de Saúde (SUS) a Atenção Primária 

à Saúde tem o papel de coordenadora do cuidado, a partir dela o usuário é direcionado a serviços 

especializados quando esgotam as suas possibilidades de cuidado. Para as questões relativas à 

relação trabalho-saúde existem serviços especializados na rede, como os Centros de Referencia em 

Saúde do Trabalhador. Contudo, a Saúde do Trabalhador (ST) é uma área complexa, com política 

recente no SUS, carregada de conflitos, dúvidas e desafios. Diante disso, se faz necessário realizar 

investigações que contribuam com subsídios técnico-científicos, a partir da compreensão da 

realidade da organização de redes de saúde, para a identificação e o enfrentamento de problemas 

no contexto da saúde do trabalhador. O objetivo é analisar a incorporação de ações de Saúde do 

Trabalhador na rede de Atenção Primária à Saúde em um município de médio porte na região 

metropolitana da capital do estado de São Paulo. Desenvolveu-se um estudo qualitativo, no qual 

foram realizadas entrevistas com gestores da Secretaria Municipal de Saúde e utilizou-se um 

questionário auto-aplicativo para a coleta de dados com profissionais das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS). A taxa de adesão de questionários respondidos pelos funcionários das UBS do 

município foi de 40,76%. As categorias profissionais que obtiveram uma maior e menor 

participação na pesquisa foram, respectivamente, os agentes comunitários de saúde e a categoria 

médica. Quarenta e oito por cento entre todos os profissionais relataram que identificaram 

algumas vezes agravos à saúde relacionados ao trabalho. As mais referidas ações de Saúde do 

Trabalhador realizadas nas UBS foram notificações epidemiológicas. E os agravos relacionados ao 

trabalho mais comumente atendidos foram lesões por esforços repetitivos e traumas. A partir dos 

dados obtidos, pode-se concluir que a ST é um campo cheio de desafios.  Embora existam várias 

legislações que vigorem na ST, ainda há incertezas em quando e como referenciar o usuário-

trabalhador, bem como estabelecer um nexo causal entre a patologia e a ocupação do trabalhador. 

Diante disso, estabelecer alternativas para uma comunicação atualizada entre os serviços da rede 

de saúde, oferecer capacitações periódicas e o apoio matricial, podem contribuir para que os 

profissionais da saúde aprimorem a atenção ao usuário-trabalhador e considerem de fato o trabalho 

como fator determinante do processo saúde-doença. 

 

Palavras-chaves: saúde do trabalhador, atenção primária à saúde, vigilância em saúde. 
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ABSTRACT 

 

VELLO , L. S. Occupational Health in Primary Health Care: a case study in a city in the 

metropolitan region of São Paulo .2015. 58f. Dissertação (Mestrado Profissional) - 

Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

The full attention to worker’s health is responsibility of the Health System, which aim 

not only remedial actions, but, mainly the promotion and protection of worker’s health 

and the reduction of morbidity and mortality due to development models and production 

processes, according to Brazilian standards. In the Unified Health System, the Primary 

Health Care has the role of coordinating the caution, from this, the user is directed to 

specialized services when its possibilities of care are exhausted. However, the Worker’s 

Health (WH) is a complex area with recent policy in SUS, fraught of conflicts, doubts 

and challenges. Therefore, it is necessary to conduct investigations that contribute to 

technical and scientific aids, from the understanding of reality of the health network 

organization, for identifying and tackling problems inside the context of worker’s 

health. The aim is to analyze the incorporation of workers' health actions in the network 

of Primary Health Care in a medium-sized city in the metropolitan region of capital of 

state of São Paulo. It was developed a qualitative study, whereupon interviews were 

conducted with managers of the Municipal Health Secretary and it was used a self 

application questionnaire to collect data with the professionals of Basic Health Units 

(BHU). The adherence rate of questionnaires answered by municipal employees of 

BHU was 40.76%. The professional categories who obtained greater and lesser 

participation in the survey were, respectively, the community health agents and the 

medical category. Forty-eight percent of all professionals reported that sometimes 

identified health problems related to work. The most frequent Worker Health actions 

taken in UBS were epidemiological notifications. And the work-related injuries most 

commonly met were repetitive strain injuries and trauma. From the data obtained, it can 

be concluded that WH is a field full of challenges. Although there are several laws that 

act in WH, there are still uncertainties on when and how to refer the user-worker, and 

how to establish a causal link between the disease and the occupation of the worker. 

Therefore, to establish alternatives to an updated communication between the health 

services network and provide periodic training, can contribute to health professionals 

strengthening the attention upon the user-worker and consider naturally the work as a 

determinant fact of the health-disease process. 

Key words : Primary Health Care, Worker´s Health, Environmental Monitoring 
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INTRODUÇÃO 
 

O trabalho tem papel fundamental na vida das pessoas. Pode, não raro, 

constituir-se como protetor da saúde, por um lado, ou ser causa de sofrimentos, 

enfermidades, ou provocar até perda de vida, por outro. Dessa forma, é necessária, para 

um bom estado físico e mental, levar em conta a atenção às atividades laborais do 

trabalhador. No Brasil, atualmente, a saúde pública é norteada pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). Enfatiza-se a importância de ações a respeito de determinantes do 

processo saúde-doença, dentre eles o trabalho.  

A Atenção Primária à Saúde (APS) atua na prevenção, promoção, cura e 

reabilitação do individuo e prevê que exerça o papel de coordenadora do cuidado, ou 

seja, é a partir dela que o usuário é direcionado a serviços especializados quando 

esgotam as possibilidades de cuidado. A APS possui esse papel devido à facilidade de 

estar inserida onde os usuários vivem e trabalham. Portanto, será nas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) que os profissionais de saúde da APS deverão suspeitar do nexo-causal 

entre ocupação e patologia do usuário-trabalhador ou mesmo reconhecê-lo e destiná-lo 

para o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), quando necessário.  

A Saúde do Trabalhador (ST) visa à promoção da saúde e a prevenção de 

doenças de origem relacionadas ao trabalho.  Por ser um campo novo, nas políticas 

públicas brasileiras, apresenta dificuldades de efetiva implementação.  

Ao considerar que a APS atua como coordenadora do cuidado na Rede de Saúde 

questiona-se:   

- Como está a ST na APS?  

- Qual é a percepção dos profissionais da APS sobre ST?  

- Os profissionais estão preparados para desenvolver as ações necessárias ao 

cumprimento dos objetivos da atenção integral à saúde dos trabalhadores-usuários?
 

 Assim, é necessária a realização de investigações que contribuam com subsídios 

técnico-científicos, a partir da compreensão da realidade de organização de redes de 

saúde, para a  identificação  e  o  enfrentamento  de problemas no contexto da Saúde do 

Trabalhador. Busca-se, desse modo colaborar com a atenção integral e humanizada aos 

trabalhadores no âmbito do SUS, a partir da pesquisa da percepção dos profissionais e 

da Atenção Básica perante a Saúde do Trabalhador. 

O objetivo deste trabalho é analisar a incorporação de ações de Saúde do 

Trabalhador, na rede de Atenção Primária à Saúde, em município de médio porte na 

região metropolitana da capital do estado de São Paulo. Trata-se de um estudo 

qualitativo, caracterizado como estudo de caso. A dissertação está organizada da forma 

apresentada a seguir: 

- O primeiro capítulo aborda o processo de desenvolvimento da pesquisa, o 

percurso metodológico utilizado no estudo.  

- No capítulo 2, apresentam-se conceitos sobre a Atenção Primária à Saúde, no 

mundo e no Brasil, e a Saúde do Trabalhador no âmbito da Saúde Pública.  
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- O Capítulo 3 refere-se aos achados obtidos, às discussões elaboradas a partir 

dos conceitos adquiridos da revisão bibliográfica e, ainda, explicita uma proposta de 

ação, a partir dos resultados encontrados.  

 Por fim, são realizadas as considerações finais, que apresenta as dificuldades 

encontradas e as lições aprendidas. 
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1. ABORDAGEM METODOLÓGICA  
 

O estudo caracteriza-se como qualitativo, pois avalia a percepção do profissional 

em ações de Saúde do Trabalhador, o que permite ao desenvolvimento do trabalho 

construir novas abordagens, revisar e criar novos conceitos (MINAYO, 2013).  

 

a pesquisa qualitativa trabalha com um universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis (Idem, p.57). 

 

Trata-se de um estudo de caso realizado em município, na região metropolitana 

da capital do estado de São Paulo. Classifica-se como estudo de caso descritivo, pois 

permite a descrição de fenômenos dentro de seu contexto real contribuindo para uma 

análise profunda dos achados (GOMES, 2008). 

Os estudos de caso se tornam estratégias de investigação qualitativa para 

mapear, descrever e analisar o contexto, as relações e as percepções, a respeito da 

situação em questão, por meio de entrevistas, observações ou uso de banco de dados 

(MINAYO 2013; GOMES 2008).  

O município em estudo foi escolhido pela facilidade de acesso oferecida pela 

coordenadora do Cerest, bem como por sua localização na área metropolitana da cidade 

de São Paulo, onde há grande concentração de população trabalhadora e de serviços de 

Saúde do Trabalhador na rede SUS.  

O estudo engloba duas etapas complementares: conhecimento da realidade e 

elaboração da proposta de ação. 

Iniciou-se a pesquisa com a análise documental de normativas do SUS, 

documentos do município em questão, além de artigos científicos, relacionados ao tema 

para entendimento da problemática atual na atenção à Saúde do Trabalhador e da 

Atenção Primária à Saúde no SUS, bem como da organização da área de Saúde no 

município.  

Para a compreensão da realidade do município, segundo as características da 

população, de território e da rede de saúde, foram realizadas entrevistas abertas com 

gestores da Secretaria Municipal de Saúde, entre Julho e Agosto de 2014. Um dos 

entrevistados pertence à Diretoria de Atenção á Saúde, a qual coordena a Atenção 

Primária à Saúde, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Ambulatório de 

Especialidades e o Centro de Orientação e Aconselhamento Sexual (COAS).  Nessa 

entrevista, a pesquisadora aproximou-se da dinâmica da diretoria e pôde compreender 

seu funcionamento, objetivos e desafios. 

 A segunda entrevista foi realizada com a coordenadora do Cerest, na qual foi 

apresentada a demanda atual do serviço, modo de funcionamento e seus desafios.  

A fim de conhecer as ações desenvolvidas no município e o conhecimento em 

Saúde do Trabalhador que os profissionais da APS possuem, utilizou-se como 
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instrumento de coleta de dados, um questionário auto-aplicativo (Apêndice 1), 

elaborado pela pesquisadora, com base no instrumento utilizado por Dias
 
(2013) em 

pesquisa similar, o qual foi fornecido diretamente pela mesma.  

O questionário a ser respondido individualmente por trabalhadores de todas as 

categorias profissionais das equipes de saúde da Atenção Básica (desde que tivessem 

contato com o paciente) foi enviado a todas as unidades básicas de saúde do município.  

O instrumento é composto por caracterização do participante e 20 questões que  

contêm os seguintes temas:  

a) autopercepção do profissional sobre seus conhecimentos diante da temática 

Saúde do Trabalhador  (questões 1,3, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 18),  

b) percepção do profissional quanto às ações e condições que a unidade de saúde 

em que trabalha oferece/apresenta para as ações de Saúde do Trabalhador (questões 2, 

4,14) e  

c) percepção do profissional referente à organização e fluxo estruturados no 

município em Saúde do Trabalhador (questões 5, 6, 15, 16, 17, 19, 20).                                                                                    

Como estratégia para a coleta de dados, a pesquisadora contou com a 

colaboração dos gerentes das Unidades Básicas de Saúde, com os quais foi feito contato 

em uma reunião mensal de gerentes, em Setembro de 2014. Na ocasião foram 

apresentados objetivos, metodologia e questionário da pesquisa e convidou-se a todos 

para a participação e solicitou-se o apoio para transmissão aos profissionais de suas 

equipes. O material - questionários e os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice 2) - foi colocado em envelopes e entregues  aos coordenadores para que 

levassem aos profissionais de suas unidades.  Combinou-se um período de 15 dias após, 

para devolução do material à pesquisadora, porém quatro unidades solicitaram prazo 

maior para a entrega e então foram dispostos novos 15 dias. Após o período combinado 

a pesquisadora recolheu os questionários e TCLE preenchidos, acondicionados 

separadamente para a não identificação dos participantes nos questionários. 

A resposta aos questionários foi voluntária e espontânea, sem haver número de 

entrevistados pré-estabelecido. Recebeu-se a devolutiva de 75 questionários 

preenchidos, dentre os 184 funcionários existentes na APS à época da coleta de dados, 

conforme as informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde.  
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Tabela 1: Número de profissionais respondentes por categoria profissional. 

Categoria profissional N° de Respondentes  % 

Recepção 22  (29,3) 

ACS 18   (24) 

Enfermeiro 5     (6,6) 

Auxiliar/ Técnico Enfermagem 12   (16) 

Médico 4      (5,3)  

Auxiliar Bucal 3       (4) 

Cirurgião Dentista 3       (4) 

Auxiliar de Farmácia 2       (2,6) 

Ass. Social 1       (1,3) 

Fonoaudióloga 1       (1,3) 

Gerente 3       (4) 

Bolsista 1      (1,3)  

TOTAL 75     (100) 

       

Fonte: Questionário de Pesquisa  

 

 O município, local da pesquisa onde foi realizado o estudo, possui uma 

população aproximada de 144.000 habitantes (projeção para 2014), conforme dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A cidade apresenta cerca de 980 

habitantes por km² e o seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em 2010 foi de 

0,731. Pelo mapa da pobreza e desigualdades de 2003, apresentou incidência de pobreza 

de 53,46%
 
(IBGE, 2014). 

Quanto à estrutura própria da rede de saúde, tal cidade conta com 10 Unidades 

Básicas de Saúde, das quais cinco são Unidades de Saúde da Família, conforme 

informação recebida do diretor em julho de 2014 e, também, visualizado no site oficial 

da Prefeitura naquele mesmo período. Porém, em 2015, não constou na mesma página 

da internet a diferenciação entre UBS Tradicional e UBS Estratégia Saúde da Família na 

apresentação dos serviços, uma vez que as unidades estão em processo de implantação 

para a Estratégia Saúde da Família, segundo informou o diretor da Atenção em Saúde.  

A rede municipal de Saúde conta ainda com:   

-um Cerest de abrangência regional para cinco municípios;   

-um serviço de pronto atendimento 24 horas, localizado na região central, 

destinado a urgências e emergências, adulto e pediátrico;  

-um Centro de Especialidades; 

- um serviço de saúde mental e reabilitação de abrangência regional;  

- serviço de remoção de pacientes, com funcionamento 24 horas.    

Conforme a Resolução 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o 

projeto foi submetido à aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), por meio da 
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Plataforma Brasil com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo - 

FSP/USP como instituição proponente, sendo aprovado em 01/04/2014 sob o 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) número 

26902714.6.0000.5421.  
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2. REFERENCIAIS TEÓRICOS 
  

Este capítulo trata dos conceitos de Atenção Primária Saúde no mundo e no 

Brasil, bem como sua evolução, diretrizes e realidade. Também apresenta a Saúde do 

Trabalhador no âmbito da Saúde Pública, sua importância, suas conquistas e 

dificuldades. 

 

2.1.   ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

O conceito de Atenção Primária à Saúde (APS) provavelmente teve origem nos 

Estados Unidos, em um contexto de crescimento urbano, com populações pobres vindas 

de pequenas comunidades e de milhares de imigrantes estrangeiros, em sua maioria sem 

condições de arcar com os custos do cuidado à saúde
 
(UFMG, 2010).

  

Em 1940, na África do Sul, originou-se o termo “Atenção Primária Orientada à 

Comunidade” e foi considerado como um dos precursores importantes do conceito de 

“Atenção Primária Saúde” de Alma-Ata
 
(UFMG, 2010). E, em 1970, nos Estados 

Unidos, a Academia Americana de Médicos de Família definiu a “Atenção Primária de 

Saúde” como:  

Forma de aporte de cuidados médicos que acentua o primeiro contato e 

assume a responsabilidade continuada na manutenção da saúde e no 

tratamento das doenças do paciente. Estes cuidados personalizados 

implicam uma interação única da comunicação entre o paciente e o 

médico, que inclui a coordenação da atenção aos problemas de saúde do 

paciente, tanto biológicos, psicológicos como sociais.
 
(ANDRADE  et 

al., 2006, p. 784)  

 

 Em 1977, a Assembleia Mundial de Saúde, realizada pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), lançou o “Saúde para Todos no Ano 2000”, declaração que 

desencadeou uma série de atividades que tiveram um grande impacto sobre o 

pensamento a respeito da Atenção Primária.  

A Conferência Internacional de Alma Ata, realizada pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância)
1
 em 1978, foi 

considerada um  marco de influência nos debates sobre os rumos das políticas de saúde 

no mundo .  Reafirmou a saúde como direito humano fundamental, com a realização de 

ação de muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor saúde. Reafirma, 

também, que a promoção e proteção da saúde dos povos é essencial para o contínuo 

desenvolvimento econômico e social e contribui para a melhor qualidade de vida e para 

a paz mundial (OMS, 1978; BRASIL, 2002; DIAS e SILVA, 2013a). A definição de 

Atenção Primária desta Conferência constitui-se como referência internacional: 

 

                                                           
1
 UNICEF é um órgão vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU) para arrecadar 

fundos para o apoio à infância.  
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[...] atenção essencial em saúde baseada em métodos e tecnologias 

práticos, cientificamente fundamentados e socialmente aceitáveis, 

acessível aos indivíduos e às famílias na comunidade, através de sua 

plena participação e a um custo que a comunidade e o país podem 

assumir para a sua manutenção. A Atenção Primária de Saúde forma 

parte integral do Sistema de Saúde de um país, assim como do 

desenvolvimento econômico e social da comunidade (...) aproximando a 

atenção de saúde, tanto quanto seja possível, ao lugar onde as pessoas 

vivem e trabalham, constituindo-se o primeiro elemento de um processo 

contínuo de atenção à saúde. 
 
(OMS, 1978; OPAS, 2005) 

 

A Atenção Primária é considerada como “porta de entrada” do sistema de saúde 

e Starfield a conceitua como o nível que:  

 

[...] provê a entrada ao Sistema para todas as novas necessidades e 

problemas, centrado na atenção à pessoa e não à doença, e através do 

tempo. Provê atenção para todas as condições, exceto para aquelas menos 

comuns e pouco usuais, e coordena ou integra a provisão de cuidados em 

outros lugares ou por outros. 
 
(STARFIELD, 2002, p.30) 

 

Após a definição de APS, muitos países alcançaram as metas estabelecidas, e 

ressaltam com orgulho seus programas de longa duração para a maior parte das 

atividades propostas, como, por exemplo, o fornecimento de alimentos, de água potável  

e medicamentos essenciais, saúde materno-infantil, imunizações e controle de doenças 

endêmicas e tratamento básico de problemas de saúde.  Starfield (2002) cita que a APS 

é vista como serviços acessíveis, é uma estratégia para integrar todas as dimensões dos 

serviços de saúde.  Essa visão requer que um sistema de atenção à saúde seja organizado 

para enfatizar a justiça e a equidade social, a autorresponsabilidade, a solidariedade 

internacional e a aceitação de um conceito amplo de saúde. 
 
 

 

 

2.1.1. A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO BRASIL 

 

No Brasil, observaram-se os primeiros passos da APS na década de 1970, como 

veremos mais adiante, mas, para entender o contexto em que ela foi estabelecida, é 

necessário conhecer a construção do modelo do sistema brasileiro de saúde, que nos 

anos 40 tornou viável a saúde como benefício de título de seguridade. Durante os 

governos de regime militar (décadas de 1960 e 1970), a saúde era direito apenas do 

contribuinte trabalhador. No âmbito das relações entre previdência social e saúde, o 

processo de reorganização institucional com a criação do Sistema Nacional de 

Previdência Social, o Sinpas, em 1977, após a criação do Ministério da Previdência e 

Assistência Social (em 1974, desmembrada do Ministério do Trabalho e Previdência 

Social), significou uma expressiva ampliação das atividades de proteção social, embora, 

tenha sido priorizado, naquele momento, o sistema hospitalar e ambulatorial (COSTA, 

1996; ANDRADE et al., 2006). 
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Como já mencionado, desde os anos 70, em meio à reforma sanitária, vários 

programas direcionaram-se para o modelo de Atenção Primária, como o Programa de 

Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), que, para expandir seu raio 

de ação, utilizou tecnologias simplificadas e o emprego de agentes de saúde residentes 

nas comunidades para promover a saúde e prevenir o agravo de doenças. Inicialmente, 

voltou-se para a população mais pobre da região nordeste do país, mas a proposta foi 

estendida a todo território nacional e contribuiu para a redefinição das políticas públicas 

de saúde
 
(UFMG, 2010).

 

Em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde discutiu e norteou as diretrizes 

para o novo conceito de saúde e representou uma ruptura inédita com a história anterior 

das políticas sociais brasileiras, ao recomendar o acesso à saúde como direito social 

universal (FAGUNDES, 1986), o qual, posteriormente, será assegurado na nova 

Constituição Federal.
 
 

Foi nesse contexto, de redefinições da saúde no Brasil, que em 1988 foi 

conquistado, como resultado de lutas sociais, o Sistema Único de Saúde, baseado nos 

princípios de Universalidade, Integralidade e Equidade. Neste momento, a cobertura de 

saúde passou de direito do contribuinte a direito do cidadão (PRADO, 2014). 

Os princípios do SUS garantem o acesso de todos à saúde, uma boa prática 

profissional, embasada nas condições do usuário, preservação da autonomia das pessoas 

na defesa de sua integridade física e moral; igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; direito à informação às pessoas 

assistidas sobre sua saúde; divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços 

de saúde e a sua utilização pelo usuário; participação da comunidade para colaborar 

com práticas da política pública de saúde; também a descentralização político-

administrativa oferece certa autonomia para adaptar as políticas públicas a 

especificidade de cada região (BRASIL, 1990). Após a conquista da Constituição, a 

partir dos princípios e diretrizes do SUS, há esforços no sentido da organização da APS, 

com diversas propostas e ações que estão sendo construídas (ANDRADE et al., 2006). 

Também conhecida como Atenção Básica (AB), denominação convencionada no 

âmbito do SUS, a APS, caracteriza-se por um conjunto de ações no âmbito individual e 

coletivo, realizadas por equipes multiprofissionais, que visam à promoção e proteção da 

saúde, à prevenção de agravos, ao diagnóstico, ao tratamento, à reabilitação e à 

manutenção da saúde
 
(GIOVANELLA et al., 2009; MARTINS et al., 2010). 

No percurso de construção da rede de APS, diversos modelos e estratégias de 

atenção e organização vêm sendo testados e implantados no SUS. Em 1991, iniciou-se o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), pautado na proposta de reduzir a 

mortalidade infantil e materna, por meio da extensão de cobertura das ações de saúde 

nas áreas mais pobres, como Norte e Nordeste do país. Em 1994, o trabalho foi 

ampliado com a formação das primeiras equipes do Programa Saúde da Família (PSF).  

Essas propostas visaram, desde o início, mudanças no modelo de atenção para que as 

práticas de saúde deixassem de ser “medicocêntricas” e “hospitalocêntricas”, como 

haviam sido historicamente construídas, e incluíssem a participação da comunidade
 

(UFMG, 2010). 
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Quando surgiu o Programa Saúde da Família (PSF), que propõe uma atuação no 

território onde as pessoas vivem e trabalham. Esse modelo apresentou-se como 

estratégico na AB e como dispositivo central na reorientação do modelo assistencial,  o 

qual, anteriormente, norteava-se pelos princípios de um modelo que entendia saúde 

apenas como ausência de doença e a oferta de atenção concentrava-se no indivíduo e 

suas demandas, sem considerar o contexto sócio-econômico-cultural no qual ele estava 

inserido
 
(GIOVANELLA et al,, 2009; MARTINS et al., 2010). 

  Com atualizações, estas propostas permanecem no SUS atualmente.  Nesse 

modelo de organização da APS, com a Estratégia Saúde da Família, o Brasil diferencia-

se de outros países, quanto à definição do território de responsabilidade, a  

multidisciplinaridade das equipes profissionais, juntamente com os agentes 

comunitários de saúde (ACS) e o acesso ao cuidado de saúde bucal. E, ao delimitar o 

território, entende-se que temos implicações importantes para as ações de Saúde 

Ambiental e Saúde do Trabalhador na APS (UFMG, 2010). 

O papel da APS torna-se cada vez mais importante pela possibilidade de prover 

cuidados de saúde aos trabalhadores, independente do seu vínculo empregatício (formal 

ou informal) e do local de sua moradia (rural ou urbana) e às suas famílias e 

comunidade, em virtude da facilidade de contato com o usuário-trabalhador, por atuar 

no território em que vivem e trabalham (DIAS e SILVA, 2013a). Desta forma, a Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB)
 
(BRASIL, 2006) define atribuições comuns aos 

profissionais que atuam na APS e que podem ser aplicadas na atenção à ST, pois, uma 

vez que a APS atua como porta de entrada para  esse usuário, deve-se, a partir dela, 

garantir a assistência integral à saúde do trabalhador ( BRASIL, 2012).
 

 Em 2010, como uma forma de organização do sistema de saúde no país, foram 

implantadas as Redes de Atenção à Saúde (RAS), onde a APS assume o papel de centro 

de comunicação, coordenadora do cuidado na Rede e deve ser entendida como uma 

forma singular de apropriar, recombinar, reorganizar e reordenar os recursos  do sistema 

para satisfazer as necessidades e representações da população, pois apresenta a 
 

capacidade de fazer face aos atuais desafios do cenário socioeconômico, demográfico, 

epidemiológico e sanitário
 
(UFMG, 2010; BRASIL, 2010).  

Com isso, pode-se dizer que a boa organização dos serviços de APS resultará 

maior eficiência do Sistema e trará impactos positivos na saúde da população, inclusive 

da população trabalhadora, pois a APS baseia-se em métodos e tecnologias leves e 

deveria desenvolver práticas de saúde que buscam religar o conhecimento fragmentado 

por meio de ações interdisciplinares e intersetoriais e contextualizar o processo saúde-

doença nos ambientes de vida e de trabalho, com a finalidade de concretizar o direito à 

saúde, em estreito diálogo com os movimentos sociais organizados (GIL, 2006; LEÃO 

e VASCONCELLOS, 2011; SANTOS e LACAZ, 2012).  

 

 

2.2. A SAÚDE DO TRABALHADOR NO ÂMBITO DA SAÚDE PÚBLICA  

 

No Brasil, o campo da ST tem uma bela história de pessoas, instituições e 

movimentos organizados, que lutaram e lutam, desde o movimento pela reforma 
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sanitária na década de 1970, por sua concretização e institucionalização. Ao mesmo 

tempo, possui uma história de invisibilidade e isolamento. As primeiras ações de saúde 

pública, voltadas para a Saúde do Trabalhador; organizaram-se a partir da década de 

1970, com equipes e serviços especializados em estreita integração com o movimento 

sindical, porém, muitas vezes, funciona como espaços isolados na rede de saúde 

(NARDI, 2002; DIAS e HOEFEL, 2005; SANTOS, 2010; GOMEZ et al., 2011;  DIAS, 

2011;  DIAS et a.l, 2012). 

A ST discorda da prática tradicional da medicina do trabalho e o envolvimento 

entre o médico e o capital. Ela coloca a saúde dos trabalhadores como principal objetivo 

na prática médica, ao invés de apenas afirmar a aptidão ao trabalho. Ela incorpora a 

lógica da Saúde Pública, de prevenção de riscos e de promoção da saúde com a 

participação dos trabalhadores e efetivou-se no país a partir da criação do SUS, em 

1988. Nessa construção, o Estado de São Paulo teve papel de destaque, tendo em vista 

que no início da década de 1980 um movimento instituído pelos trabalhadores atuou na 

criação de serviços públicos de Saúde do Trabalhador em vários municípios do estado. 

(NARDI, 2002; SANTANA e SILVA, 2008; GOMEZ, 2011). 

É importante recordar que, após a 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986, o 

conceito de saúde e de direito como conquista social, culminou a ideia de que o pleno 

exercício do direito à saúde também implica garantir trabalho e condições dignas, com 

amplo conhecimento e controle dos trabalhadores sobre o processo e o ambiente de 

trabalho (FAGUNDES, 1986).  Dessa forma, pode-se dizer que se reconhece o trabalho 

como um importante fator determinante no processo saúde-doença.  

           Como já se afirmou, para a APS foi atribuído o papel de coordenadora do 

cuidado e ordenadora da Rede de Atenção, porém, para que ela cumpra seu papel na 

produção do cuidado aos trabalhadores, é imprescindível ampliar as ações de vigilância 

em saúde e incluir as de Saúde Ambiental e de Saúde do Trabalhador, conforme  

explicitado em portaria do Ministério da Saúde,  para o qual tais ações competem às 

Secretarias de Vigilância em Saúde estaduais e municipais, ações de vigilância, 

prevenção e controle das doenças transmissíveis, a vigilância e prevenção das doenças e 

agravos não transmissíveis e dos seus fatores de risco, a vigilância de populações 

expostas a riscos ambientais em saúde, gestão de sistemas de informação de vigilância 

em saúde de âmbito nacional. Enfim, tudo o que possibilita análises de situação de 

saúde, ações de vigilância da saúde do trabalhador e ações de promoção em saúde.  

(BRASIL, 2010; DIAS, 2013; BRASIL, 2013a)
 

Em 1998, estabeleceram-se procedimentos para nortear e instrumentalizar ações 

e serviços de saúde ao trabalhador, a partir da Norma Operacional de Saúde do 

Trabalhador (NOST-SUS) 
2
, o que gerou uma aproximação da área técnica de Saúde do 

Trabalhador com a Atenção Básica, no âmbito do Ministério da Saúde, incentivada 

pelas discussões da proposta de Política de Saúde do Trabalhador para o SUS, quando 

foram identificadas as dificuldades para o desenvolvimento de ações específicas da área 

na rede de saúde: a dificuldade do modelo de atenção centrado nos Centros de 

                                                           
2 Portaria Ministério da Saúde nº 3098, de 1998. 
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Referência em Saúde do Trabalhador (CRST) e, então, sugeriu-se  o  deslocamento do 

eixo das ações para a APS ( NARDI, 2002; DIAS e HOEFEL, 2005; SANTOS, 2010; 

UFMG, 2010).  

Gomez e Lacaz (2005) dividem as ações de Saúde do Trabalhador em duas 

fases: 

- A primeira, no período de 1978 a 1986, fez parte do movimento pela Reforma 

Sanitária. Nesta fase ocorreu a realização da I CNST (Conferência Nacional de Saúde 

do Trabalhador), como desdobramento da 8ª Conferência Nacional de Saúde e é 

marcada pela incorporação da atenção à saúde dos trabalhadores como uma prática de 

Saúde Pública, na rede básica, onde foram criados os Programas de Saúde do 

Trabalhador (PST). Esse modelo de atenção adotou princípios e diretrizes que 

posteriormente foram incorporados ao SUS
3
, como a "participação e o controle social", 

a partir da atuação dos sindicatos de trabalhadores na gestão dos PST; a "integralidade", 

mediante a articulação entre assistência e vigilância; e a "universalidade", pois todo 

trabalhador tinha direito ao atendimento, independentemente de ser ou não segurado da 

Previdência Social (GOMES e LACAZ, 2005).  

- A segunda pode ser compreendida entre os anos de 1987 a 1997 e inclui a 

realização da II CNST, a institucionalização das ações na rede de assistência à saúde, 

mediante a consolidação do marco legal e avanços no nível institucional.    Ocorreram, 

nessa etapa, a implantação e a implementação de planos de ação em importantes 

municípios brasileiros, visando incorporar a atenção à saúde dos trabalhadores na rede 

de serviços, sob a perspectiva de municipalização da saúde. Em um momento de 

transição, foram implantados os Centros de Referência em Saúde dos Trabalhadores 

(CRST), que incorporaram as categorias conceituais de análise do trabalho, atuando por 

meio de equipes multiprofissionais e com a participação sindical nos Conselhos 

Gestores (GOMEZ e LACAZ, 2005).  Para estes autores, o PST defendia a implantação 

e o desenvolvimento de ações de Saúde Pública e Coletiva, na rede básica de serviços, 

articulada a assistência com a vigilância, a partir da perspectiva de compreensão do 

trabalho como determinante de saúde da população trabalhadora. Já o CRST defendia 

que as ações em saúde dos trabalhadores, comportariam serviços específicos, de nível 

secundário, em apoio à rede. Daí a preocupação em incorporar quadros técnicos 

especializados em Medicina do Trabalho, dentre outros (GOMEZ e LACAZ, 2005).  

Apesar da história de décadas de experiência e lutas pela saúde para o 

trabalhador, atualmente se observam, no Sistema de Saúde, dificuldades no 

reconhecimento e acompanhamento da maioria dos trabalhadores acometidos por 

agravos relacionados ao trabalho, provavelmente pela juventude de ST, do SUS e os 

conflitos de ideias e interesses (DIAS et al., 2011).  

É em um cenário de mudanças estruturais no modelo do SUS, de dificuldades para 

o atendimento de seus princípios básicos, de financiamento e efetivo controle social, 

entre outros, que se destaca o desafio de integrar e articular a Rede Nacional de Atenção 

                                                           
3
 Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90 
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Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), com as linhas de cuidado. Criada em 2002, 

foi definida como a principal estratégia para a implementação da Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador no SUS. A portaria foi apoiada pelos profissionais técnicos e 

setores dos movimentos dos trabalhadores, que reconheceram na iniciativa, uma 

oportunidade de fortalecimento da Saúde do Trabalhador no SUS. (BRASIL, 2002a; 

DIAS e HOEFEL, 2005; UFMG, 2010).
 

O Art.3° da Portaria 1679/2002 (BRASIL, 2002a) definiu que, para a estruturação 

da RENAST, deveriam ser organizadas e implantadas ações de ST na rede de Atenção 

Básica e, também, ações estruturadas na Rede de Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador (Cerest), de abrangência estadual, regional ou municipal, responsáveis pelo 

desenvolvimento de prevenção e promoção da saúde, de assistência, incluindo 

diagnóstico, tratamento e reabilitação física, de vigilância dos ambientes de trabalho, de 

formação de recursos humanos e de orientação aos trabalhadores, em articulação com a 

rede de atenção do SUS (BRASIL, 2002a; UFMG, 2010; DIAS, 2013; DIAS e SILVA, 

2013b ).
 

É importante observar que a RENAST não visa criar um novo modelo, mas sim 

qualificar e orientar para que o sistema funcione na perspectiva da ST. Nela, o Cerest 

deixa de ser porta de entrada e assume o papel de suporte técnico e científico. Desse 

modo, poderá caminhar para a superação da dicotomia entre assistência e vigilância e 

incorporar em seu modelo estratégias de prevenção a agravos e de promoção da saúde   

(DIAS e HOEFEL 2005; SOUZA e VIRGENS, 2013).  

É muito enriquecedor, que essa Rede possa articular-se com as instituições locais 

do Trabalho e da Previdência, em conformidade com os marcos teóricos da vigilância 

em saúde do trabalhador e espirar-se em experiências de sucesso, nacionais e 

internacionais. Essa reflexão ficará incompleta se não se levar em conta as mudanças 

que vêm ocorrendo no modelo assistencial para a Atenção Básica que se configura na 

Estratégia de Saúde da Família (GOMES e LACAZ, 2005), a qual pode favorecer a 

incorporação das ações de ST, em função do modelo propiciar maior envolvimento da 

equipe com o território e clientela adscritos e responsabilizar-se por problemas da região 

de forma mais ampla  (DIAS et al., 2011).
 

Para Leão e Vasconcellos (2011), a proposta de uma rede de ST no SUS surgiu 

em decorrência de uma revisão crítica que se fazia aos centros de referência e 

programas de saúde do trabalhador que não estabeleciam vínculos mais sólidos com as 

estruturas orgânicas de saúde. Mantinham-se isolados e marginalizados, alguns, 

inclusive, foram criados e desapareceram no decorrer das décadas de 1980/90, pois 

esses centros não dispunham de um mecanismo efetivo de comunicação de referência 

entre os serviços. Diante disso, observou-se a importância de uma efetiva rede de 

serviços, a qual poderia sanar essa dificuldade e oferecer uma assistência aos 

trabalhadores. Acrescente-se a esta análise o desenvolvimento do próprio SUS, o qual 

em seu processo de estruturação e organização, ao longo das últimas décadas, 

incorporou recentemente com mais força a concepção de rede de saúde, a qual 

pressupõe uma organização horizontalizada entre os diversos pontos que a integram de 

forma solidária e complementar.  
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Embora tenham sido criados os Cerest no Brasil, os problemas de saúde 

decorrentes das condições de trabalho são fenômenos complexos demais para serem 

resolvidos ou minimizados apenas por ações em serviços especializados. O Cerest deve 

desenvolver ações assistenciais, atender trabalhadores com suspeita de doenças 

relacionadas ao trabalho como serviço especializado de referência e ser a porta de 

entrada ao Sistema a APS. O encaminhamento do trabalhador ocorre quando se esgotam 

as possibilidades de se estabelecer nexo causal entre os problemas de saúde e as 

situações de trabalho e de assistência ao trabalhador pelos profissionais da atenção 

básica. Além das ações assistenciais, o serviço de ST deve também realizar ações de 

vigilância em saúde do trabalhador, o que inclui vigilância em ambientes de trabalho, 

vigilância epidemiológica e ações de promoção à saúde no trabalho. 

Segundo o Ministério da Saúde, o Cerest “desempenha uma função de suporte 

técnico, de educação permanente, de coordenação de projetos de assistência, promoção 

e vigilância à saúde dos trabalhadores, no âmbito da sua área de abrangência” (DIAS, 

2013; BRASIL 2013a). 
 

O desenvolvimento das ações de ST se dá de forma muito diversificada nos 

estados e municípios, o que pode ser visto como atraso no cumprimento da lei, e reflete 

na  morbimortalidade dos trabalhadores ( DIAS et al., 2011).  De acordo com Dias 

(2013), o SUS está em construção, é um sistema jovem, que precisa amadurecer e 

enfrenta muitos desafios, em particular, com relação ao campo da ST . 
 

Embora uma parcela significativa de usuários atendidos no SUS seja de 

trabalhadores, o reconhecimento do trabalho nos processos saúde-doença mantém-se 

marginal ou inexistente. Para Dias (2013), torna-se um dos desafios da ST conseguir 

que o conjunto de trabalhadores e gestores do SUS incorpore na sua prática cotidiana, a 

compreensão de que o trabalho é um dos determinantes do processo saúde-doença e de 

que é necessário o envolvimento de todo o sistema de saúde para garantir o cuidado 

integral aos trabalhadores. 
 

Nesse sentido, as políticas públicas devem oferecer diretrizes sólidas para 

garantir o cumprimento das prescrições legais e recomendações técnicas, já que o 

trabalho como importante determinante do processo saúde-doença, deve ser incorporado 

ao cotidiano de cuidado nas redes de saúde. 

As políticas públicas no campo da saúde e segurança no trabalho têm dimensões 

sociais e técnicas indissociáveis.  A perspectiva técnica pressupõe a utilização de 

conhecimentos e tecnologias mais adequados, para garantir respostas eficazes aos 

problemas e assegurar a credibilidade dos trabalhadores. Na dimensão social, as 

demandas por saúde são reivindicadas diretamente pelo trabalhador no serviço de saúde, 

e podem também ser identificadas nos perfis de morbimortalidade das populações, 

exigindo-se ações preventivas e/ou curativas/reparativas.  Nesse sentido, o serviço de 

saúde configura-se como um  microespaço de luta política e de produção de informação 

e conhecimento ( DIAS e SILVA, 2013 b).  

A Política de ST (BRASIL, 2013a) apresenta interfaces com as políticas 

econômicas, de indústria e comércio, agricultura, ciência e tecnologia, educação e 

justiça, e está diretamente relacionada às políticas do trabalho, previdência social e meio 

ambiente
.
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Com as informações interligadas, torna-se possível ao Estado brasileiro uma 

atuação eficaz, próxima de sua vocação constitucional que passa por garantir aos 

cidadãos direito à saúde no trabalho e, enfim, à dignidade (DIAS  et al,, 2012;  DIAS et 

al., 2011).
  

A publicação da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST)  

(Brasil, 2011), para  Dias e Silva (2013 b), representou um marco histórico na 

abordagem das relações trabalho-saúde e doença no Brasil, pois é um documento 

pioneiro que explicita as responsabilidades e ações a serem desenvolvidas pelos 

organismos de governo responsáveis pela proteção e recuperação da saúde dos 

trabalhadores. Com isso, buscou-se superar a fragmentação e a superposição das ações 

desenvolvidas pelos setores Trabalho, Previdência Social, Saúde e Meio Ambiente por 

meio da articulação das ações de governo, com participação voluntária das organizações 

representativas de trabalhadores e empregadores. Na vida real, contudo, constata-se 

pouco avanço no desenvolvimento de ações articuladas entre esses setores após a 

publicação da referida Política.
 

 A Política Nacional da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT), ao 

ser instituída, teve a finalidade de definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a 

serem observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde, para o 

desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, 

visando à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores e à redução da 

morbimortalidade, decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos 

produtivos (BRASIL, 2012). Prevê, ainda, que as pessoas e os grupos vulneráveis 

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. 

Gomes (2013) afirma que a PNSTT é uma política que contempla a 

transversalidade das ações de saúde e o trabalho como um dos determinantes do 

processo saúde-doença, pois abrange todos os trabalhadores, homens e mulheres, 

independentemente das características do trabalho, local de realização ou tipo de 

vínculo empregatício ou ausência deste.  Também reconhece que sua implementação é 

um grande desafio para os gestores e profissionais da área, pois visa a um 

fortalecimento da vigilância em ST, dentro de um quadro técnico considerado pelo autor 

como limitado na atualidade. 

Já para Vasconcellos (2013), quem tem duas políticas não tem uma. Ele relata 

que com a criação da PNSST e PNSTT, cria-se uma realidade com o SUS e outra no 

SUS, afirma:  

Enquanto diversas corporações e instituições se mantiverem reativas e 

não compreenderem que o SUS é o responsável pela condução das 

políticas de saúde pública no Brasil e que a saúde do trabalhador, no 

seu todo é uma política de saúde pública, andaremos sem um marco 

referencial legal e legítimo de política de Estado estruturante para a 

área (p.180). 
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        Complementa ao dizer que ter o SUS como condutor da política não significa 

excluir outros setores do Estado quanto às suas responsabilidades, mas articular as 

outras áreas (Poderes Legislativo, Judiciário, ministérios diversos) e trazê-las para o 

campo da Saúde Pública.  

  Isso nos leva a refletir que, na tentativa de articular oficialmente os diversos 

setores de governo que deveriam responsabilizar-se por garantir trabalho saudável e 

seguro, com a PNSST, deixou-se um vazio quanto a um eixo condutor único, 

permanecendo, portanto, a fragmentação das ações e, como consequência, deixará de 

ter uma visão integral ao trabalhador, direcionando-se na contramão da luta da Saúde 

do Trabalhador.  

  Após as reflexões teóricas acerca das diretrizes de modelo, estrutura e 

organização do sistema de saúde, no próximo capítulo, apresenta-se um foco na 

realidade dos serviços de saúde com a apresentação dos resultados da pesquisa.
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3. RESULTADOS, DISCUSSÃO E PROPOSTA DE 

AÇÃO 
 

Este capítulo apresenta os resultados da análise e discussão da pesquisa e está 

organizado em quatro itens com os seguintes conteúdos: estrutura e organização da área 

de saúde do município estudado; caracterização dos sujeitos entrevistados; apresentação 

dos resultados apresentados nos questionários e discussão dos mesmos ; e a proposta de 

ação, realizada a partir dos resultados encontrados. 

 

3.1 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE SAÚDE NO 

MUNICÍPIO  

 

Após a entrevista com o Diretor de Atenção à Saúde, foi possível inteirar-se da 

organização da Secretaria Municipal. Ela é dividida em quatro diretorias: 1) Atenção à 

Saúde, à qual estão vinculados todos os serviços de assistência direta, composta pela 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o ambulatório de especialidades,  o centro de 

orientação e aconselhamento sexual (COAS) e as dez unidades básicas de saúde, sendo 

que cinco delas possuem a Estratégia Saúde da Família e as outras são do modelo 

tradicional;  2) Planejamento; 3) Gestão, a qual providencia os insumos; e  4) Vigilância 

Sanitária e Epidemiológica, na qual está inserido o Cerest (Figura 1).  

As unidades básicas de saúde, ambulatório de especialidades e o Coas têm 

gerentes que respondem à diretora de atenção à saúde e a UPA atualmente é 

administrada por uma cogestão, parceria que para o gestor de urgência emergência 

favorece a qualidade do serviço de saúde.  
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Figura 1: Organograma da Secretaria Municipal de Saúde estudada 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora, segundo informações colhidas nas entrevistas e no site 

da Prefeitura do município. 

 

          A Unidade de Pronto Atendimento é destinada a urgências e emergências adultas 

e pediátricas, atende 24 horas e está localizada na região central. O município também 

oferece serviço de diversas especialidades no Centro de Especialidades como 

neurologia, otorrinolaringologia, cardiologia, reumatologia, oftalmologia, proctologia, 

endocrinologia, gastroenterologia, ortopedia, dermatologia e cirurgia vascular. Conta, 

ainda, com um serviço destinado à remoção de pacientes em casos de urgência, com 

funcionamento de 24 horas. Também são oferecidos os serviços de uma farmácia 

popular.      

           As Unidades Básicas de Saúde funcionam das 7h às 16 h, exceto uma UBS de 

modelo tradicional, que fecha às 19 h, a pedido da população, que, através de um 

movimento popular, solicitou atendimento em horário estendido, pois apresenta a 
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característica de um bairro dormitório, ou seja, a maioria de sua população reside no 

município, porém trabalha em outra cidade, o que causava dificuldades no acesso aos 

serviços de saúde. O gestor relata que essa população solicitou atendimento até as 22 h, 

mas, por dificuldades administrativas, não foi possível atender plenamente a 

reivindicação. Ele expõe estar planejada para o próximo ano a ampliação do horário 

para uma nova UBS tradicional, localizada no centro da cidade.  

         O acolhimento de usuários-trabalhadores é uma dificuldade encontrada nas redes 

de saúde e discutida por alguns autores, como apontado por  Dias e Silva (2013) quando 

relatam dificuldade encontrada em municípios estudados, ao cadastrar apenas o usuário 

que resida na própria cidade.  Recomendam a possibilidade de cadastrar, também, 

aquele que trabalha no local, independentemente do município no qual resida. No 

município em estudo, para não deixar de lado seus residentes trabalhadores em outros 

municípios, optou-se por ampliar o horário de funcionamento e acolhê-los e prover 

cuidados.  

            O diretor também expôs que a solução foi adotada por necessidade em atender à 

reivindicação da população.    

 

 “Lá [o bairro] é uma área, muito assim, politizado, então eles tem 

uma associação de bairro, moradores, e o pessoal tem um vínculo 

com a unidade assim, então eles cobram muita coisa...” (Gestor de 

Atenção à Saúde) 

 

Informa que a população participa do conselho municipal e que a gestão ativa da 

prefeitura está empenhada em criar conselhos de todas as unidades para atuar na 

participação de ações voltadas para a população.  

 

“tem o Conselho Municipal de Saúde que é bem atuante, eles 

participam sim, agora nós não temos aqui, aqueles conselhos locais 

de unidade, nós temos assim, essa administração está empenhada, em 

até o final da administração, consiga  que toda unidade tenha o seu 

conselho local, mas por enquanto isso está em conversa, está em 

estimular a população a participar dos conselhos.” (Gestor de 

Atenção à Saúde) 

 

             Em relação à Atenção Primária, há também a intenção de ampliar a Estratégia 

Saúde da Família, segundo informações do gestor entrevistado. Para tanto, contava com 

os médicos do programa federal “Mais Médicos” e se organizava para abrir concurso 

público para ampliação do quadro de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Também 

estão sendo estruturadas duas academias de saúde em UBS, com a finalidade de 

estimular seus usuários a realizarem atividades físicas. 
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 “temos 10 unidades básicas de saúde, sendo que 5 unidades são do 

modelo tradicional e 5 que possui já a estratégia saúde da família, que 

inclusive hoje estão todas tocadas com os cooperados “mais médicos”, 

são todos médicos cubanos, estão aqui no município atuando” (Gestor 

de Atenção à Saúde) 

 

              Para acesso a especialidades, os serviços da atenção básica enviam solicitação à 

central de agendamentos.  

 

“é feito o encaminhamento do paciente, só que o paciente não anda 

aqui, quem anda é só o papel. O médico faz o pedido na própria 

unidade, e a unidade quem vai mandar aquela solicitação pro 

especialista pra um setor de agendamento, esse setor vai procurar 

vaga e vai comunicar pro usuário o dia da consulta dele com o 

cardio, com o oftalmo ou onde tá marcado. Porque às vezes é fora do 

município tá? Embora nós temos as especialidades aqui, também tem 

consultas que agendam fora do município, através do CRAS [Centro 

de Referência de Assistência Social].” (Gestor de Atenção à Saúde) 

 

          Para referenciar a Saúde Mental, o município conta com o CAISM, serviço 

estadual de abrangência regional e está prevista para breve a inauguração de um Centro 

de Apoio Psicossocial (CAPS), com abrangência municipal. Caso na unidade básica 

venha a ocorrer alguma emergência, eles contam com o serviço de ambulância para 

transportar até a UPA.     Ao entrar na unidade saúde da família, os ACS recebem uma 

capacitação, conforme protocolo do Ministério da Saúde, para atuarem em seu território. 

Já os enfermeiros recebem orientações sobre as dinâmicas das unidades e da Rede de 

Saúde diretamente da diretora de atenção à saúde, em conversa informal.     

O Cerest do município em estudo, implantado em abril de 2005, é regional e 

abrange mais quatro municípios de médio porte, abrangendo uma população de 

aproximadamente 540.000 habitantes, conforme coordenadora do serviço, a qual 

informou sobre seu funcionamento e seus desafios.  O serviço está ligado à Diretoria de 

Vigilância em Saúde e sua equipe, à época da entrevista, era composta por uma 

enfermeira, coordenadora do serviço na época da entrevista, uma fonoaudióloga, um 

terapeuta ocupacional, uma fisioterapeuta, uma psicóloga, uma médica, uma técnica de 

segurança do trabalho e um auxiliar de enfermagem. O Cerest é um serviço de “porta 

aberta”, isto é, atende trabalhadores que chegam por demanda espontânea, o que, na 

perspectiva da coordenadora, facilita o acesso dos trabalhadores a esse serviço, pois 

acredita que, com as dificuldades de articulação entre AB e Cerest, o número de 

usuários seria menor.  Essa postura está em desacordo com as diretrizes da PNAB e da 

PNSTT (BRASIL, 2006 e 2012). 
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 O atendimento no serviço de saúde do trabalhador acontece da seguinte forma: o 

usuário chega, seja demanda espontânea ou encaminhado pela Atenção Básica, com 

uma queixa de saúde; realiza-se o acolhimento, no qual é informado sobre o 

funcionamento do serviço; é agendada consulta com o médico do trabalho, que analisa a 

queixa. Caso tenha um nexo causal com o trabalho, mantém-se o acompanhamento com 

os profissionais do Cerest, caso não, é referenciado para a AB do município.  

Esse fluxo mostra que as ações de assistência estão centradas no profissional 

médico, na contra-mão da proposta de Saúde Trabalhador, na qual se prioriza a atuação 

multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial (BRASIL, 2002). 

 

Figura 2: Fluxograma do atendimento no Cerest do município estudado 

 

 

   Fonte: Elaboração da pesquisadora, segundo informações colhidas em entrevista. 

 

          Embora haja esse fluxo com a AB, a coordenadora afirma não existir uma rede 

estruturada entre Cerest e AB. Atribui as dificuldades na articulação com a AB à alta 

rotatividade dos funcionários neste nível de atenção, em razão de alguns contratos 

trabalhistas temporários, o que dificulta a capacitação das equipes.  Tal fato causa 

entraves nas informações da área. Mas a coordenadora afirma que os enfermeiros do 

serviço da AB mantêm contato informal para sanar dúvidas.   

 

“A rede não tá formada, não existe uma rede constituída ainda, nós 

estamos tentando né, mas não tem, tá bem difícil mesmo. Nós 

recebemos algumas coisas da Atenção Básica, porque começamos a 

fazer treinamento desde o ano passado, né, então assim, como a 
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rotatividade de funcionário é muito grande, a maioria assim, não era 

funcionário efetivo, era contratado, a gente capacitava, vencia o 

contrato e vinham pessoas novas, ai começava tudo de 

novo.”(Coordenadora Cerest) 

 

           Dias e Silva (2013 a) também expõem essa dificuldade para a atenção integral à 

saúde dos trabalhadores pelas equipes da APS, tal como a ausência de um plano de 

carreira, o qual permitiria maior vinculação profissional com longa permanência de 

profissionais nas equipes de saúde.  

             A entrevistada também explicou que pacientes atendidos em convênios, não 

costumam ser referenciados ao serviço, porém, uma vez que o paciente procura o 

serviço por demanda espontânea, é realizado o atendimento conforme o fluxo e caso 

este paciente queira realizar exames para complementar a avaliação médica em seu 

convênio, ele o faz e os exames são reavaliados pela médica do Cerest. 

 

“O que acontece assim, quando o paciente tem convênio e passa com 

a gente do Cerest, ele faz o tratamento no convênio e acompanha 

aqui. O que ele traz pra gente é laudo do médico do convênio, a 

médica daqui aceita, ela revê o laudo e faz o laudo dela, pois as vezes 

o INSS só aceita laudo do SUS,  mas nós não ligamos pro convênio, 

não encaminhamos paciente pra convênio, nada, mesmo quando não 

tem o exame, por exemplo, o exame eletroneuromiografia, é um 

exame que não tem referência, nós não encaminhamos, o paciente tem 

que ir atrás, infelizmente é assim...” (Coordenadora Cerest) 

 

Outro aspecto relatado pela coordenadora foi o fato de que muitos trabalhadores 

da AB desconhecem o trabalho do Cerest, ou o confundem com o Serviço de 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da Prefeitura, ou com a 

Casa do Servidor, que oferece aos servidores públicos a medicina ocupacional. Apesar 

de que já ocorreram capacitações referentes a notificações epidemiológicas em Saúde 

do Trabalhador, nas quais a equipe do Cerest vai até as unidades para orientação verbal 

e com material escrito, aos funcionários.  

Para a população trabalhadora divulgam o serviço com distribuição de panfletos 

na estação de trem dos municípios de abrangência para orientar a população sobre 

Saúde do Trabalhador. A coordenadora avalia que esta ação impacta no aumento de 

demanda de acolhimentos naquele período. 

 Entre outras ações realizadas pelo Cerest, há a vigilância nos locais de trabalho, 

quando solicitadas pelo Ministério do Trabalho.  

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem como um 

dos seus objetivos fortalecer a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), através de 

ações que identifiquem as atividades produtivas da população trabalhadora e das 

situações de risco à saúde dos trabalhadores no território; assim como a identificação 

das necessidades, demandas e problemas de saúde dos trabalhadores, entre outras. 
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(Brasil, 2012) Diante disso, espera-se que o Cerest desempenhe esse papel, o que não 

vemos no município em estudo, conforme apontado pela coordenadora, que expõe 

dificuldades estruturais para realizar essa e diversas outras ações.  

 

“não tem nem carro para fazer vigilância, preciso que invista nos 

profissionais, eu precisava pelo menos ter o quadro mínimo pra 

conseguir trabalhar.” (Coordenadora Cerest) 

    

 

A coordenadora do Cerest relata também que cada município da área de 

abrangência regional tem sua particularidade, demanda e dificuldade e, muitas vezes, 

aliada à frágil e difícil comunicação e articulação com a gestão municipal.  

O município em estudo apresenta desafios a serem enfrentados tanto na Atenção 

Básica, como na Saúde do Trabalhador, tais como: dificuldades em recursos humanos, 

articulação intrainstitucional, organização da rede de saúde, divulgação de informações, 

desenvolvimento das ações previstas na PNSTT, entre outros. Como consequência, 

pode-se esperar fragilidade na atenção integral aos trabalhadores.  

 

 

3.2 - CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS ENTREVISTADOS 

 

Os questionários, como já dito, entregues em todas as unidades da AB do 

município em estudo para que todos os profissionais pudessem responder de forma 

voluntária, continham informações que permitiam caracterizar os respondentes, 

conforme se apresenta neste item.  

A taxa de adesão a responder ao questionário foi de 40,76%  dos funcionários da 

Atenção Básica do município.  

Dentre as categorias profissionais participantes da pesquisa, encontram-se em  

maioria os auxiliares administrativos e recepcionistas (29,33%)   e agentes comunitários 

de saúde (24%), representando grande parte dos profissionais nas respectivas categorias. 

A de menor adesão foi a de médicos (9%) (Figura 3).  
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Figura 3:  Proporção de participantes da pesquisa por total de funcionários e por categoria 

profissional na Atenção Básica do município . 

 

 

Fonte: Questionários de Pesquisa.  

 

Entre os entrevistados há predominância de mulheres (84%), o que pode ser 

coincidente com a distribuição na população de funcionários da saúde, contudo não foi 

possível obter esta informação.   

A maioria dos participantes estão na faixa etária de 31 a 40 anos (37,33%) e há 

mais de 5 anos trabalhando na área da saúde (53,33%) dentre eles,   41,33%  relatam 

estar entre 1 a 5 anos  na unidade em que  trabalhavam  no momento da entrevista.  

 

Figura 4: Distribuição dos entrevistados por faixa etária 

 

Fonte: Questionários de Pesquisa 
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3.3 – A PERSPECTIVA DOS TRABALHADORES DA SAÚDE  

 

Após conhecer o município em estudo e o perfil dos participantes, pode-se 

conhecer a perspectiva do profissional de saúde desta cidade para compreender a 

inserção de ações de ST na rede municipal de Atenção Básica. Assim, neste item, 

apresenta-se a análise e discussão dos dados apurados com os questionários.  

Inicia-se a apresentação dos resultados do questionário pelo conjunto de 

questões relacionadas à percepção e atividades realizadas pelo próprio profissional em 

relação à saúde do usuário-trabalhador (questões 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 18).  

Na questão sobre a frequência com que os profissionais já identificaram 

queixas/sintomas/agravos, relacionados ao trabalho, a maioria (48%) dos respondentes   

informou ter ocorrido  “algumas vezes” (Tabela 2).  Destaca-se que 50% dos médicos  

comunicaram que “nunca” identificaram, o que pode ser alarmante, considerando-se 

tratar-se de profissionais responsáveis por diagnóstico de patologias e de grande 

relevância no cuidado aos usuários. Porém, também é observado que 50% observaram 

com alguma frequência uma relação entre queixas e trabalho. 

 

Tabela 2:  Distribuição das Respostas à Questão 1: “Durante suas atividades profissionais 

você já identificou queixas /sintomas / agravos relacionados com o trabalho do usuário?” 

 Alternativa Assinalada 

 

Categoria Profissional 

Com Muita 

Frequencia 

n (%) 

Algumas 

vezes 

n (%) 

Raras 

vezes 

n (%) 

Nunca 

n (%) 

ACS 5 (27,7) 13(72,2) 0 0 

Ass. Social 0 1 100% 0 0 

Aux Bucal 0 2 (66,6) 0 1 (33,3) 

Aux Farmacia 1 (50) 1 (50) 0 0 

Aux/ Tec. Enfermagem 1 (8,3) 7 (58,3) 4 (33) 0 

Bolsista 0 0 0 1 (100) 

Cirurgião Dentista 2 (66,6) 0 1 (33,3) 0 

Enfermeiro 1 (20) 2 (40) 1 (20) 1(20) 

Fonoaudióloga 0 1 (100) 0 0 

Gerente 1 (33,3) 2 (66,6) 0 0 

Médico 1 (25) 1 (25) 0 2 (50) 

Recepção / Aux Adm 7 (31,8) 8 (36,3) 3 (13,6) 4 (18,1) 

TOTAL 19 (25) 38 (50,6) 9 (12) 9 (12) 

             Fonte: Questionários de Pesquisa 

 

Na questão três, pergunta-se ao profissional da unidade se ele participa de ações  

em Saúde do Trabalhador e  74% dos profissionais afirmaram não participar.  Dos que 

participam, as ações mais assinaladas foram “assistência ao trabalhador em agravos 

relacionados ao trabalho” e “educação e promoção em saúde do trabalhador”.  Os 

profissionais que responderam participar são: ACS (44%), Auxiliares Administrativos e 
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Recepcionistas (4%), Enfermeiros (100%), Auxiliares e/ou Técnicos de Enfermagem 

(25%), Médicos (75%), Fonoaudióloga (100%) e Gerentes (66%).  Interessante 

observar, que embora a maioria dos respondentes neguem participar  de ações em Saúde 

do Trabalhador, muitos dos profissionais técnicos que atuam diretamente na assistência 

ao usuário responderam afirmativamente.  

Quando questionado ao profissional se procura saber sobre o trabalho do 

paciente ao atendê-lo (questão 7), a maioria (61,33%) dos participantes responderam 

que sim, exceto os profissionais administrativos, o que pode ser justificado pela função 

que o administrativo desempenha, de cuidado indireto com o paciente. Embora grande 

parte tenha respondido que questione sobre o trabalho, menos da metade dos 

profissionais disseram relacionar as queixas com o trabalho, desta forma, pode-se 

pensar que o questionamento do trabalho apareça apenas como formalidade e não como 

uma informação para auxiliar na investigação clínica e diagnóstica.    

Quanto ao conhecimento do território de abrangência da unidade na qual 

trabalha, são ofertadas no questionário as seguintes alternativas, podendo ser escolhida 

quantas forem necessárias: “atividades econômicas presentes no território”, “tipo de 

ocupação exercida pela população do território”, “fatores de risco ambientais presentes 

no território”, “fatores de risco ocupacionais presentes no território”, tipo de emprego da 

população do território”. Constatou-se que metade dos profissionais responderam não 

conhecer seu território de abrangência na maior parte dos aspectos, exceto na opção 

sobre os “fatores de risco ocupacionais presentes no território”, em que 58% dos 

profissionais negaram conhecer.  Contudo, a maioria dos  ACS expressaram conhecer 

os diversos aspectos apresentados (superior a 80% nas cinco alternativas expostas); 

Enfermeiros, Fonoaudióloga e Gerentes também afirmaram conhecer todos os aspectos. 

Para os ACS, seria esperado que a totalidade dos respondentes demonstrassem o 

conhecimento, afinal, é através desses profissionais que se  realizam o mapeamento do 

território e sua atualização periodicamente, o que  possibilitará à equipe conhecer a 

situação de vida das famílias e seus determinantes e condicionantes do processo saúde-

doença (DIAS e SILVA, 2013a).
 

Dias e Silva (2013a)
 
relatam que, embora os ACS incorporem esses processos, 

muitas vezes essas questões não são discutidas na equipe, como pode ser que ocorra nas 

equipes dos profissionais participantes desta pesquisa, quando verificamos que a 

maioria nega conhecer diversos aspectos do território, por exemplo.  

 Quando questionamos sobre o profissional considerar ter condições técnicas 

para atender às demandas em saúde do trabalhador que aparecem na unidade (questão 

11), 28% negaram ter essas condições e 29% afirmaram não saber se  têm condições 

técnicas (Tabela 3). Em estudo semelhante, 
 
Dias (2013)

 
 também apresenta achados  em 

que a  maioria dos respondentes indica sentimento de despreparo técnico para atender às 

demandas em ST. Interessante ressaltar que um número significativo de auxiliares de 

enfermagem e recepcionistas, que anteriormente afirmaram não conhecer o território de 

abrangência, nessa questão afirma ter condições para as demandas de ST, o que sugere 

que estes participantes não compreendam as condições técnicas para oferecer uma 

atenção integral ao usuário-trabalhador.  
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Tabela 3: Distribuição das Respostas à Questão 11: “Você considera ter condições técnicas 

para atender as demandas em saúde do trabalhador que aparecem na  Unidade em que 

trabalha ?” 

 

  Sim 

(%) 

Não  

(%) 

Não sei 

(%) 

ACS 8 (44) 4 (22) 6 (33) 

Ass. Social 0 1 (100) 0 

Aux Bucal 1 (33) 2 (66) 0 

Aux Farmacia 0 1 (50) 1(50) 

Aux/ Tec. Enfermagem 5 (41) 4 (33) 3 (25) 

Bolsista 0 1 (100) 0 

Cirurgião Dentista 2 (66) 0 1 (33) 

Enfermeiro 3 (60) 1(20) 1 (20) 

Fonoaudióloga 0 1 (100) 0 

Gerente 1 (33) 2 (66) 0 

Médico 2 (50) 2 (50) 0 

Recepção / Aux 

Administrativo 

8 (36) 3 (13) 10 (50) 

 

Fonte: Questionários de pesquisa 

 

Quanto a considerar se a equipe tem condições técnicas para atender às 

demandas em saúde do trabalhador, a maioria dos profissionais respondeu que sim 

(53,33%), a equipe tem essas condições. Destaca-se, porém, que 70% dos gerentes  não 

consideram que sua equipe tenha condições técnicas para atender a essas demandas. Já a 

fonoaudióloga e a assistente social, declararam não saber das condições técnicas da 

equipe. O estudo de Dias (2013) apresenta resultado semelhante quanto aos 

entrevistados considerarem a equipe preparada para as demandas de ST.  

Este resultado de maior confiança na equipe do que em si mesmo pode estar 

relacionado ao sentimento de não responsabilidade direta, afinal a maioria dos 

respondentes foram profissionais  não-técnicos, e assim, deixam esse conhecimento para 

os outros profissionais que eles consideram melhor preparados para atender a essa 

demanda. 

 Na questão 13, aberta, questionou-se sobre as facilidades que o profissional tem 

para desenvolver ações em Saúde do Trabalhador.    Um tipo de resposta, classificada 

como “educação e apoio”, expressa a necessidade de preparação dos profissionais, com 

conhecimento e apoio específicos. Embora sejam respostas que carecem de 

complementos, pode-se inferir que se deseje o apoio matricial do Cerest, conforme 

preconizado na organização da Rede SUS. Outro tipo de resposta, expressa como 

“encaminhamentos”, demonstra que, mesmo em pequeno número, há profissionais que 

encaminham os usuários, ao perceber o trabalho como fator determinante do processo 

saúde-doença.  Poder-se-ia considerar esta ação como pertencente ao rol de atitudes 

cristalizadas na rede de saúde, isto é, encaminha-se ao especialista sempre que há 
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situação diferente da rotina; porém ela também indica a necessidade de auxílio para as 

situações que envolvem a ST. Contudo é difícil considerar a pergunta como 

completamente válida, pois a maioria das respostas (52%) foram  inexpressivas, entre 

“não conheço” ou “não sei”, ou inexistentes. Uma parte dos participantes também  

demonstrou pelas respostas , dificuldade na compreensão  da pergunta, pois muitas 

delas  foram amplas, como “Promoção e Prevenção”, sem especificar como facilitaria o 

desenvolvimento das ações. 

 

Quadro 1: Categorização das respostas quanto a facilidades para o desenvolvimento de ações 

de ST (questão 13) 

 

Categorias de respostas        Exemplos de respostas 

Educação e Apoio 

Educação em ST; 

Apoio do Cerest; 

Orientações e palestras.   

Encaminhamentos                                                           

No caso de encaminhar estas pessoas aos setores devidos para seu 

melhor atendimento; 

Orientações, encaminhamento para serviço de referência. 

Respostas que indicam não 

compreensão da pergunta 

Promoção; 

Prevenção; 

Utilização de Equipamento de proteção individual (EPI), maneira 

correta de trabalhar, trabalhar com responsabilidade; 

Ações de prevenção, curativos, reabilitação; 

 Palestras sobre alimentação, higiene e descanso, sobre bons hábitos e  

autopreservação; sobre higiene bucal; 

Orientação quanto ao uso adequado dos medicamentos 

“igualdade”; 

Diretrizes do  SUS; 

Convencê-los da importância da sua saúde. 

 Fonte: Questionários de Pesquisa 

 

 A questão 18, também aberta, pergunta sobre as dificuldades do profissional da 

saúde no desenvolvimento de ações de saúde do trabalhador. Novamente um número 

significativo não respondeu (44%). As respostas referiram-se a: falta de condições de 

trabalho, como recursos humanos diminuídos, também afirmaram haver poucos 

profissionais capacitados, desmotivação da equipe e a não-adesão do usuário (às 

orientações/ ao tratamento). Dias (2012 b), também aponta que as equipes da APS não 

incorporaram as práticas de ST em suas ações rotineiras e identificam a ausência de 

apoio técnico especializado como fator limitante para a incorporação de ações no 

cuidado integral aos usuários-trabalhadores. 

Na oitava questão pergunta-se acerca da participação do  profissional em  

capacitação nos últimos dois anos  e aproximadamente 70% dos participantes negam ter 
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participado. Aqueles que participaram mencionaram (na questão 9) temas relacionados 

ao processo e organização do trabalho na APS, como por exemplo, acolhimento 

(Quadro 2). As categorias que afirmaram ter participado, foram ACS, Enfermeiros, 

Gerentes, Fonoaudióloga, Auxiliar de Farmácia, recepção e administrativo.  

 

 

Quadro 2:  Categorização das respostas quanto a tema de capacitação (questão 9). 

Categorias de respostas Exemplos de respostas 

Saúde do Trabalhador Saúde do trabalhador; 

Ergonomia 

Educação em Saúde Educação popular em Saúde. 

  

Processo e organização do 

trabalho na APS 

Acolhimento; 

Capacitação para a função de ACS; 

UBS; 

Dificuldades do bairro. 

 Atualização técnica em 

patologias e procedimentos 

Ervas Medicinais; 

Respiratórios; 

Doenças causadas por ruídos; 

Alterações da motricidade oral; 

 Distúrbios da aprendizagem; 

Teste rápido. 

Segurança no Trabalho 

Segurança do trabalho; 

Biossegurança; 

Equipamento de Proteção Individual [EPI]; 

Equipamento de Proteção Coletiva [EPC]. 

Assuntos diversos 
Rodas de Conversa; 

Morte; 

Comunicação/ Informação. 

Fonte: Questionários de Pesquisa 

 

As questões 2, 4, e 14 referem-se à percepção do profissional sobre as ações de 

ST perante a unidade de serviço em que atua. 

Ao perguntarmos sobre quais ações de Saúde do Trabalhador são realizadas no 

serviço de saúde em que trabalha (questão 2), 42% responderam “notificações 

epidemiológicas de agravos relacionados ao trabalho”, seguido de 28% que 

responderam nenhuma. Também foram assinaladas as seguintes alternativas: 

“prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho” (25%);  “assistência ao 

trabalhador em agravos relacionados ao trabalho” (20%); “educação e “promoção em 

saúde do trabalhador” (20%); “vigilância em ambientes de trabalho” (14%); “não sei” 

(14%) e 4% responderam “outras”, mas não descreveram quais as ações realizadas. Em 
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entrevista, a coordenadora do Cerest afirma que realiza capacitações sobre notificações 

e observa que após a ocorrência das mesmas o número de notificações e demandas 

aumentam, porém, posteriormente, esse número diminui. Essa característica pode estar 

relacionada à rotatividade de funcionários.  

Quanto ao agravo relacionado ao trabalho mais comumente atendido na unidade 

(questão 4, aberta), conforme apresentado no Quadro 3, grande parte dos respondentes 

afirmaram não saber (44%). Os agravos mais mencionados foram Lesões por Esforço 

Repetitivo/Distúrbio Osteomuscular Relacionadas ao Trabalho (26%) e  traumas e 

lesões (21%).  

 

 

Quadro 3: Categorização das respostas referentes a agravo relacionado ao trabalho mais 

atendido na unidade de saúde (questão 4). 

Categorias de respostas Exemplos de respostas 

Ler/ Dort 
Dor na coluna, tendinite, artrose, esporão, 

trabalho por esforços; 

Trabalho de Esforços Repetitivos. 

Traumas e lesões   

Machucados com prego; 

Pérfuro-cortantes; 

Mordida de animais; 

Amputação de membros. 

Doenças respiratórias Doenças respiratórias. 

Doenças metabólicas 
HAS [hipertensão arterial sistêmica]; 

DM [diabetes mellitus]; 

Doença estomacal; 

Estresse Estresse. 

Perda auditiva, distúrbios vocais  Perda auditiva, distúrbios vocais. 

Respostas que indicam não 

compreensão da pergunta 

Produtos inflamáveis; 

Saúde do trabalhador; 

Agravos a ST. 

Fonte: Questionários de Pesquisa 

 

No estudo de Dias
 
(2013), os profissionais também relataram LER/DORT como 

dos principais agravos atendidos e a autora relacionou o fato  ao perfil epidemiológico 

da saúde dos trabalhadores na atualidade.  

Também foi questionado o que o profissional de saúde considera importante 

para o serviço no qual trabalha: implantar ou melhorar a atenção em Saúde do 

Trabalhador? Como resposta, obtivemos, “atenção ao profissional de saúde” e 

“melhores condições de trabalho”. Essas respostas nos levam a pensar que o 

profissional de saúde entende Saúde do Trabalhador, como a sua própria saúde e 

indiretamente faz um apelo para melhores condições de trabalho (Quadro 4). 
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Quadro 4: Categorização das respostas referente ao que o profissional considera importante 

para o serviço em que trabalha: implantar ou melhorar a atenção em Saúde do Trabalhador?  

(questão 14). 

Categoria das Respostas   Exemplo de Respostas 

Atenção ao profissional de saúde  

Atenção ao Profissional 

Acompanhamento com Psicóloga 

Exames periódicos aos funcionários 

Saúde Bucal aos funcionários 

Melhores condições de Trabalho  
Equipamentos 

30 horas semanais 

EPI 

Capacitação Treinamento/capacitação dos funcionários 

Palestrar, informar 

Adequação de quantidade de 

profissionais nas equipes  

Número adequado de profissionais 

Recursos humanos  insuficientes 

Contratação de RH 

Fonte: Questionários de Pesquisa 

  

 Outro conjunto de questões (5, 6, 15, 16, 17,19 e 20) avaliaram a percepção do 

trabalhador sobre as ações de ST desenvolvidas no município. 

A maioria dos participantes revelou, em suas respostas, conhecer o fluxo para a 

assistência e para as informações em Saúde do Trabalhador no sistema municipal de 

saúde.  

Questionou-se, também, se o profissional conhece a estrutura da rede do SUS na 

cidade em que trabalha (questão 15) e apenas 49% afirmaram que sim. Já, quando se 

pergunta se existe um serviço de referência em ST no SUS municipal, 56% mencionam 

o Cerest; alguns mencionam a Casa de Atendimento ao Trabalhador, uma casa 

destinada ao funcionário público do município, e outros negaram a existência de um 

serviço de referência (16%). 

Também é questionado qual serviço é destinado à referência da saúde do 

trabalhador na estrutura do SUS, 46% responderam Cerest, mas 33% não responderam.   

 Essas respostas demonstram a confusão que existe entre a Casa do Trabalhador, 

também conhecida por Casa do Servidor e Cerest, o que foi citado na entrevista pela 

coordenadora do Cerest, conforme já mencionado. 

Ao questionar se o profissional considera como atribuição da AB o 

desenvolvimento de ações de ST, 52% consideram que sim, mas 18% não souberam 

responder. 

Embora a maioria reconheça como atribuição da AB o desenvolvimento das 

ações em ST, sabe-se, a partir dos resultados gerais do questionário, que na prática dos 

serviços muitas ações são feitas isoladamente ou até inexistem. Esse apontamento 

também foi apresentado por Souza e Virgens (2013). 

Para melhorar a discussão sobre casos de ST, Souza e Virgens (2013)
 

apresentaram como ferramenta a discussão com os Núcleos de Apoio à Saúde da 
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Família (NASF), uma vez que sua equipe é interdisciplinar (fisioterapeuta, nutricionista, 

assistente social, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, educador físico, 

dentre outros) e apresenta um grande potencial para elaborar propostas voltadas para a 

ST.  

Ao perguntar se há algo a melhorar na atenção em Saúde do Trabalhador no 

município em que trabalham (questão 20), as respostas referiram-se a: comunicação; 

orientação e divulgação das ações em ST; fluxo e normativas do trabalho; redução da 

burocracia; aumento de profissionais e profissionais capacitados e valorização do 

profissional de saúde.  

Aspectos como “dificuldade de recursos humanos”, ”déficit de profissionais 

capacitados” foram observados em diversas questões e outros estudos também apontam 

estes aspectos.  Dias e Silva (2013a)
  
apontam deficiência da estrutura física, sobrecarga 

de trabalho, deficiências na formação e no suporte técnico e ausência de fluxos bem 

definidos como dificuldades da APS em oferecer uma atenção integral ao usuário-

trabalhador. Dias (2013)
 

apontou em seu estudo a importância da gestão e da 

organização do Sistema de Saúde, como necessidades para melhora da qualidade dos 

serviços oferecidos em ST.  

Merhy e Feuerwerker (2009) afirmam que no campo da saúde, cada caso é um 

caso, mas o trabalho em saúde tem compromisso com necessidades sociais 

(relacionadas à infraestrutura produtiva da sociedade) e com as necessidades de seu 

usuário direto. Em alguns momentos, as equipes de saúde da família ficam 

extremamente tensionadas, ao se defrontarem com a demanda espontânea, que não se 

“encaixa” nas prioridades em torno das quais está organizada a oferta de ações 

programadas, nas quais o profissional está programado para orientar uma conduta, a 

partir de uma queixa e, ao chegar um usuário com queixa diferente daquela protocolada, 

o profissional se depara com um novo desafio de novas condutas e orientações que, em 

algumas ou muitas vezes, é ignorado pelas agendas cheias e cobranças de gestores e 

outros usuários.  Esta realidade torna o ato de enxergar o trabalho como determinante do 

processo saúde-doença um desafio, pois, pelas condições do trabalho na Saúde e/ou 

despreparo do profissional, o atendimento muitas vezes não responde às reais 

necessidades do usuário-trabalhador. É importante ressaltar que esse despreparo do 

profissional não ocorre por omissão do conhecimento, mas, provavelmente, pela 

formação inicial que o levou a ter a profissão, sem a abordagem em saúde do 

trabalhador na grade curricular. Gomes (2011) afirma ser indiscutível a necessidade de 

enfrentar os desafios para aprimorar a formação de profissionais para a lógica de ações 

requeridas para a vigilância em ST. Apresenta experiências em monitoramento e 

educação continuada, como do Fórum de Acidentes de Trabalho: Análise, Prevenção e 

Aspectos Associados4 e, também demonstra a contribuição de cursos de pós-graduação 

                                                           
4 O Fórum de Acidentes de Trabalho: Análise e Prevenção e aspectos associados  é realizado 

pelos docentes da Faculdade de Saúde Pública – USP e Faculdade de Medicina de Botucatu 

– UNESP, que oferecem  apoio e assessoria em “Vigilância em Saúde do Trabalhador”, a 

serviços de Saúde do Trabalhador e gestores municipais de saúde, como pode ser visualizado 
em www.forumat.net.br 
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voltados para a ST na formação dos profissionais que atuam na área.   O produzir 

cuidado por meio do trabalho em saúde depende da construção de processos relacionais 

- entre gestores e trabalhadores, trabalhadores e usuários - que possam suportar a 

exposição das “novas” implicações que a produção de cuidado demanda (MERHY; 

FEUERWERKER, 2009; GOMES, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lais Soares Vello 

46 RESULTADOS, DISCUSSÃO E PROPOSTA DE AÇÃO 

3.4 PROPOSTAS DE AÇÃO 

 

Os resultados deste estudo revelaram que há confusão para os entrevistados entre 

Sesmt, Casa do Servidor e Cerest e alguma insegurança de profissionais da AB em 

realizar ações em ST. Tais resultados e até mesmo a situação de não compreensão de 

algumas questões e omissão de  respostas no questionários, sugerem a existência de 

vínculo frágil entre Cerest e AB, o que pode estar ocorrendo devido à alta rotatividade 

de profissionais na rede da APS, como dito pela coordenadora, e uma deficiência na 

comunicação APS e Cerest. 

Para melhor segurança no desenvolvimento das ações requeridas na área de 

Saúde do Trabalhador e viabilizar o cuidado integral ao trabalhador, pode-se sugerir que 

seja desenvolvido um processo permanente de apoio matricial do Cerest com as equipes 

da AB, no qual se organizem diversas ações conjuntas, tais como consultas 

compartilhadas, discussão de casos, ações educativas com equipe multiprofissional, 

participação dos profissionais de AB em atividades de vigilância.  

Sugere-se que a equipe do Cerest participe da reunião de AB periodicamente, a 

fim de alinhar as informações e perceber quais as dificuldades e necessidades da equipe 

de AB perante a ST, bem como das reuniões de equipe nas unidades.  Essa participação 

poderá facilitar as relações entre os profissionais facilitando o processo de apoio 

matricial. 

O Apoio Matricial tem como objetivo oferecer retaguarda assistencial e suporte 

técnico-pedagógico às equipes de referência. As ações realizadas podem ser desde um 

atendimento conjunto entre profissionais de serviços diferentes, a participação em 

discussões de projetos terapêuticos, discussões de temas prevalentes, análise de 

estratégias para lidar com demanda reprimida, análise de encaminhamentos até a sim-

ples disponibilidade para contato telefônico para discutir urgências ou seguimentos.  É 

importante ressaltar a necessidade do incentivo pelos gestores, através de contratos que 

legitimem essa atividade. Sabe-se que o apoio técnico adequado qualifica as ações e 

amplia a capacidade de manejo e resolução dos casos que surgem no cotidiano dos 

atendimentos da equipe.  

Tais iniciativas devem ser avaliadas para verificar a real necessidade da equipe 

da AB e periodicamente reavaliá-las para que não se perca a essência do apoio matricial 

e se torne apenas discussão de casos e encaminhamentos diretos para o serviço 

especializado, afinal, não se trata apenas de levar saberes prontos e agregar novos 

atendimentos à equipe especializada, mas compartilhar experiências para construir 

novas praticas de saúde e qualificar ações assistenciais da equipe da AB.  (CUNHA e 

CAMPOS, 2011; DIAS, BERTOLINI e PIMENTA 2011; DIAS E SILVA 2012a , 

DIAS e SILVA 2012b ) 

Estrategicamente este processo de apoio matricial poderia ser iniciado com 

capacitações periódicas para abranger todos os profissionais, tanto aos novos, para que 

conheçam as funções do serviço e aos antigos, para sua atualização profissional.   

Para que essas capacitações sejam efetivas, é importante agendá-las com 

antecedência, para que a ausência do profissional da UBS seja prevista em escala e não 

traga prejuízos para a equipe. É importante, também, conscientizar os gestores e toda a 
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equipe das unidades da importância dessas capacitações para evitar o absenteísmo nas 

capacitações e também para que esses profissionais possam replicar aos colegas de 

trabalho.  

Uma boa alternativa, também, é realizar capacitações breves e “in loco”, para 

que diminua o número de ausentes na unidade e abranja um maior número de  

profissionais.  

Para manter uma comunicação efetiva e atualizada, pode-se criar grupos on line, 

para que haja repasse dos assuntos e troca de experiências. Experiência semelhante foi 

observada pela plataforma virtual de Análise e Prevenção de Acidentes de Trabalho
5
, 

que alcançou um amplo público para realizar discussões em ST, troca de experiências,  

possibilitando estruturar ações no assunto (VELLO  et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 www.forumat.net.br 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao longo da pesquisa, foi possível observar que a Saúde do Trabalhador surge 

de um processo de lutas, assim como a criação de uma Constituição que nortearia a 

saúde pública no Brasil e que esse processo permanece em construção. E, também, a 

importância da Atenção Primária em organizar o cuidado e a aproximação com a Saúde 

do Trabalhador perante suas facilidades por estar presente no território onde a 

população vive e trabalha. 

Por ser um campo recente, a ST é um campo repleto de dúvidas, dificuldades e 

desafios, a iniciar-se pela formação dos profissionais, que muitas vezes não dispõem do 

assunto na grade disciplinar e, ao entrar na área de atuação,  apresentam dúvidas, que  

não raro geram um impasse no cuidado ao usuário-trabalhador. E, embora existam 

várias legislações que vigorem na ST para orientar as ações nos serviços públicos, 

percebe-se uma confusão em quando e como referenciar esse usuário-trabalhador, assim 

como estabelecer um nexo causal entre a patologia e a ocupação. O conceito de 

referência muitas vezes se mostra deturpado, pois o serviço de referência em Saúde do 

Trabalhador apresenta-se como “porta aberta”, o que pode ocasionar a perda do cuidado 

e o acompanhamento necessário para o usuário atendido.  

Embora exista uma facilidade da APS em exercer ações de ST, foi percebida 

uma frágil comunicação entre AB e ST, provavelmente pela dificuldade em olhar para o 

trabalho como fator determinante no processo saúde-doença. No município, a 

notificação epidemiológica é a principal ação realizada em ST e, embora a pesquisa 

tenha apresentado que uma parcela considerável dos profissionais não realiza nenhuma 

ação em Saúde do Trabalhador, observou-se que a maioria dos profissionais que atuam 

diretamente na assistência do usuário, realizam diversas ações em ST. 

Diante disso, percebe-se a necessidade de realizar estudos na formação dos 

profissionais, assim como métodos para fortalecer a relação entre APS e ST, como por 

exemplo o apoio matricial do Cerest, para que dessa forma, amplie as ações em ST.  

O caminho percorrido para a realização deste trabalho inicialmente encontrou 

dificuldades para ter aceitação dos municípios para realizar a pesquisa, apenas um 

município respondeu positivamente e permitiu a realização do trabalho de campo. Isso 

pode ter ocorrido por insegurança por parte dos gestores em expor seus desafios e 

dificuldades. 

Ao final do trabalho, não foi possível obter algumas informações 

complementares com os gestores de saúde do município, provavelmente pela mudança 

de diretores e coordenadores dos serviços, nos locais em que foram realizadas as 

entrevistas. É provável que, por essa mudança, se torne dificultoso também a 

implantação da proposta de ação sugerida.  
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APÊNDICE 1 
 

 

 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 

Prezado(a) colaborador(a). 

Agradeço a sua disposição em responder ao presente questionário, participando assim 

da pesquisa Saúde do Trabalhador na Atenção Primária a Saúde: estudo de caso em 

município de médio porte em uma região metropoliatana de São Paulo. 

Muito Obrigada! 

Profª Maria Dionísia do Amaral Dias 

Enfa.Lais Soares Vello 

 

I – Caracterização do Entrevistado 

 

Profissão: __________________________                    Cargo/função: 

______________________ 

Local de trabalho:   Centro de Saúde    USF     UBS     Policlínica    

____________ 

Tempo de trabalho no atual serviço de saúde: __________ 

Tempo de trabalho na área de saúde: __________ 

Idade: _______ anos                                                Sexo:  Feminino        Masculino 

 

II. Perguntas: 
 

 QUESTÕES RESPOSTA 

1 

Durante suas atividades profissionais você já 

identificou queixas /sintomas / agravos 

relacionados com o trabalho do usuário? 

 

1a   Com muita frequência                  1b  Algumas 

vezes      

1c   Raramente                                    1d   Nunca 
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2 

Quais ações de Saúde do Trabalhador 

relacionadas a seguir são realizadas no 

serviço de saúde em que você trabalha? 

[Assinale quantas opções quiser] 

 

2a - assistência ao trabalhador em agravos 

relacionados ao trabalho 

2b - educação e promoção em saúde do trabalhador 

2c- prevenção de acidentes e doenças relacionados ao 

trabalho 

2d - vigilância em ambientes de trabalho 

2e- notificação epidemiológica de agravos 

relacionados ao trabalho 

2f - outras ________________________ 

2g - nenhuma 

2h - não sei 

3 
Você participa de alguma das ações 

assinaladas acima? Quais? 

3a SIM   -       a   b   c   d   e   f    

3b NÃO 

4 

Qual (quais) agravo relacionado ao trabalho 

que mais comumente é atendido na Unidade 

em que você trabalha? [cite no máximo 3] 

_____________________________________________

_____ 

_____________________________________________

_____ 

 

5 

Você conhece um fluxo para a assistência em 

Saúde do Trabalhador no sistema municipal 

de saúde? 

5a SIM          5b NÃO 

6 

Você conhece um fluxo para informações de 

Saúde do Trabalhador no sistema municipal 

de saúde? 

6a SIM         6b NÃO 

7 
Quando você atende um usuário adulto, 

procura saber sobre o trabalho dele? 
7a SIM                                   7b NÃO 

8 
Você participou de capacitação em serviço 

nos últimos dois anos? 
8a SIM                                                 8b NÃO 
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9 

 

Se SIM, qual o tema (s)? [cite no máximo 3] 

 

_____________________________________________

___ 

_____________________________________________

___ 

 

10 

Você conhece o território de abrangência da 

sua Unidade de saúde em relação a: 

 

 

 

10a- atividades econômicas presentes no território 

     10a.a  SIM               10a.b  NÃO   

10b- tipo de ocupação exercida pela população do 

território 

    10b.a  SIM               10b.b  NÃO   

10c- fatores de risco ambientais presentes no território  

    10c.a  SIM               10c.b  NÃO   

10d- fatores de risco ocupacionais presentes no 

território   

    10d.a  SIM               10d.b NÃO   

10e- tipo de emprego da população do território   

     10e.a SIM               10e.b  NÃO   

11 

Você considera ter condições técnicas para 

atender as demandas em saúde do trabalhador 

que aparecem na  Unidade em que trabalha? 

11a SIM         11b NÃO         11c NÃO SEI 

12 

Você considera que a sua equipe tem 

condições técnicas para atender as demandas 

em saúde do trabalhador que aparecem no 

serviço? 

12a SIM         12b NÃO          12c NÃO SEI 

13 

Quais as suas facilidades no 

desenvolvimento de ações de Saúde do 

Trabalhador? [cite no máximo 3] 

_____________________________________________

___ 

_____________________________________________

___ 

_____________________________________________

___ 
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14 

O que você considera importante para o 

serviço em que você trabalha implantar ou 

melhorar a atenção em Saúde do 

Trabalhador? 

_____________________________________________

___ 

_____________________________________________

___ 

_____________________________________________

____ 

 

15 
Você conhece como está estruturada a rede 

do SUS na cidade em que trabalha? 
15a SIM                                  15b NÃO 

16 
Na estrutura do SUS qual o serviço destinado 

à referência em saúde do trabalhador? 
_____________________________________________ 

17 

No município no qual você trabalha existe 

um serviço destinado à referência em saúde 

do trabalhador no SUS? 

17a SIM – Qual: 

_________________________________                                            

17b NÃO 

18 

Quais as suas dificuldades no 

desenvolvimento de ações de Saúde do 

Trabalhador? [cite no máximo 3] 

_____________________________________________

___ 

_____________________________________________

___ 

_____________________________________________

___ 

 

19 

Você considera como atribuição da Atenção 

Básica o desenvolvimento de ações de Saúde 

do Trabalhador? 

19a SIM                                              19b NÃO 

                           19c NÃO SEI 

20 

Você considera  que há algo a melhorar na 

atenção em Saúde do Trabalhador no 

município em que trabalha? Se sim, o que 

seria importante? 

20a SIM  - 

__________________________________________ 

_____________________________________________

________  20b NÃO 
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APÊNDICE 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DECONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Saúde do Trabalhador na Atenção Primária à 

Saúde: estudo de caso em um município de médio porte na região 

metropolitana de São Paulo 

 

Pesquisador Responsável: Lais Soares Vello  

Orientadora:Maria Dionísia do Amaral Dias 

Este projeto tem o objetivo de conhecer o desenvolvimento de ações de ST na 

APS no Município de Franco da Rocha 

Para tanto será necessário realizar os seguintes procedimentos Analisar 

documentos, portarias, diretrizes e artigos para entendimento da problemática atual da 

Atenção a Saúde do Trabalhador e elaborar e aplicar questionário em unidades de saúde 

da Atenção Primária a Saúde (APS) para identificar o conhecimento dos profissionais e 

suas condutas diante do assunto. 

Após ler e receber explicações sobre a pesquisa, e ter meus direitos de: 

1. receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os procedimentos, 

riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa; 

2. retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo; 

3. não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações 

relacionadas à privacidade. 

4. procurar esclarecimentos com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo, no telefone 11 3061-7779 ou Av. 

Dr. Arnaldo, 715 – Cerqueira César, São Paulo - SP, em caso de dúvidas ou 

notificação de acontecimentos não previstos. 

 

Declaro estar ciente do exposto e desejo participar do projeto Saúde do Trabalhador e 

a Atenção Primária à Saúde :estudo de caso em um município de médio porte na 

região metropolitana de São Paulo 

 

São Paulo, _____de_______ de ______ . 

 

Nome do sujeito/ ou do responsável:____________________________________ 

 

Assinatura:_________________________________________________________ 

Eu,  Lais Soares Vello, declaro que forneci todas as informações referentes ao projeto ao 

participante e/ou responsável. 

(11)949351996 

 

Profa. Dra .Maria Dionísia do Amaral Dias                Data:___/____/____
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