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Saúde e especialista em saúde do trabalhador pela 

ENSP/FIOCRUZ/CESTEH e em enfermagem do 

trabalho pela UGF, atualmente desenvolve atenção 

a saúde do trabalhador com vistas a 

etnometodologia em vulnerabilidades 

socioambiental para organizações sociais com base 

na economia solidária; atua no campo de 

conhecimento com inserção pela SES-RJ/CVST 

na estrutura de saúde do trabalhador do SUS 

via atenção e vigilância a saúde do trabalhador 

nos territórios com interlocução com a 

 Estratégia de Saúde da Família (ESF), exerce 

coordenações de pós-graduação em 

enfermagem do trabalho, projetos de extensão 

com abrangência estadual e  a disciplina saúde, 

trabalho e meio ambiente da área assistencial 

II  lecionando conteúdos nestas áreas na 

UERJ/FENF. 



Ao final deste módulo esperamos que você possa: 

Descrever o campo da saúde do trabalhador pela saúde coletiva para o PSF pelas 

possibilidades metodológicas para a investigação e intervenção na relação saúde-

trabalho, discutindo a atenção à saúde do trabalhador no contexto da Saúde da 

Família. 
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