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Saúde e Trabalho 



 Para o PSF, as categorias saúde e trabalho são incorporadas às relações 

sociais de produção em um município e distritos sanitários pelos processos 

de trabalho e pela promoção da saúde do trabalhador. 

 

 Para o campo da saúde do trabalhador, a categoria saúde é compreendida 

pela concepção de qualidade de vida pela relação saúde-trabalho, 

sendo um dos elementos propiciadores da geração de renda e cidadania. 



 

 

 

 A  relação saúde e trabalho está imbricada ao “mundo do trabalho”, pois este 

pode gerar estado de saúde e/ou acionar determinantes de adoecimento no 

indivíduo saudável produtivo possuidor de um trabalho, profissão e de identidade 

de valoração social.  

 As categorias saúde e trabalho são do âmbito dos fatores sociais e 

socioambientais.  



 Trabalho é uma categoria sociológica fundamental que gera produção, renda e 

consumo e mantém o status quor de funcionalidade das estruturas sociais. 

 Saúde é uma categoria ecológica humana que mantém as pessoas  inseridas com 

o mundo e com os “modos de andar a vida pelo sentir-se bem”.  



 Concepções em seguridade social - bem estar social e proteção social 

 Conceitos de acidente de trabalho e doença do trabalho 

 Conceito de insalubridade e trabalho 

 Conceito de penosidade e trabalho 

 Processo saúde-doença 

 

 

 



Determinantes sociais em saúde e trabalho-produção 

 Relacionam-se aos fatores sociais;  

 Interagem com a multifatorialidade e multicausalidade; 

 Os determinantes da saúde são os fatores associados às contradições e 

manifestam-se pelo potencial gerador de agravos; 

 A saúde ambiental e os fatores condicionantes podem resultar em saúde 

e/ou da doença.  



A Lei 8.080/90 no artigo 3°:   

 a saúde  associa-se aos fatores condicionantes e determinantes fundamentais, tais 

como a alimentação, moradia, transporte, lazer, acesso a bens e serviços 

essenciais ao estado de condições de trabalho e de geração de produtividade. 

 Trabalho e produção inserem-se na promoção da saúde enquanto elementos que 

conferem perspectivas de acesso a renda, consumo,  informação e direitos sociais 

(emprego para todos).  

Determinantes sociais em saúde e trabalho-produção 



Consumo e geração de renda e trabalho  

no contexto do território 

 
Os fenômenos geradores de promoção e/ou de distorsões entre o trabalho e o bem estar do 

indivíduo no Brasil têm sido: 

 Alterações dos contratos e vínculos de trabalho (autônomo, terceirizações sub-contrato, 

temporário, por tempo parcial, por projeto, por tarefa de prestação e atividade de trabalho 

pontual). 

 Remuneração associada (atrelada à tarefa, por produtividade, com salário variável e 

flutuante pela produção) com seguintes efeitos resultantes: 

1 - Desproteção social 

2 - Trabalho informal 

3 - Sub-emprego 

 



Identificação das modalidades de trabalho e da organização da produção e da saúde na 

sociedade: 

 Trabalho formal com carteira assinada. 

 Trabalho informal. 

 Trabalho por organizações sociais. 

 Trabalho por autogestão solidádia. 

 Trabalho como inclusão e direito de cidadania. 

Consumo e geração de renda e trabalho  

no contexto do território 

 



Categorias de situações de risco e  

de vulnerabilidade socioambiental 

 

Essas modalidades podem formatar as situações de exposição aos fatores de risco e 

vulnerablidades, onde se observam:  

 Os efeitos e características da exposição aos fatores de riscos e a vulnerabilidade pelo 

impacto individual e coletivo. 

 As manifestações da exposição e o desenvolvimento de vulnerablidades que abrangem o 

meio ambiente (ecossitema) e ambiente de trabalho (local onde se realiza o trabalho). 



 O processo de trabalho (etapas da produção). 

 Organização do trabalho (modos de ação). 

 Alterações das relações sociais de trabalho. 

 Resíduos da produção e trabalho. 

 Logística reversa de produção e sutentabilidade: Redução, Re-uso e Reciclagem . 

 Normatização:(NR-4 SESMET, NR-5 CIPA, NR-7 PCMSO, NR-9 PPRA ) PGRS e Coleta 

seletiva. 

Categorias de situações de risco e  

de vulnerabilidade socioambiental 
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