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A PNSST é parte da construção do campo de conhecimento da ST na 

saúde coletiva e no SUS, tendo ao longo dos 25 anos de sua  trajetória 

momentos e enfoques pontuais, com destaque para os debates nas 

conferências nacionais de saúde de 1988, 2004 e 2007 com a formulação 

da Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador (PNSST)- 

MS/2010. 

 



Diretrizes da PNSST: 

 

1 - Identificar os riscos e vulnerabilidades de saúde, de segurança e em meio 

ambiente; 

2 - Implementar atenção e ações de saúde e meio ambiente no âmbito do SUS; 

3 - Estruturar a UBS para ações específicas em ST. 



Enfoque na relação saúde-trabalho: 

 

 Os elementos  determinantes e  condicionantes  

dos processos de trabalho são identificados e 

analisados pelos fatores constituintes e pelos 

impactos entre o indivíduo, o coletivo e a 

sociedade. 

 Intervenções em saúde pautadas na promoção, 

prevenção e proteção à saúde do trabalhador e 

ambiental. 

 

O campo da Saúde do trabalhador, pressupostos e 
interação com a saúde coletiva 
  
 



Pressupostos do campo da Saúde doTrabalhador 

 Aplica-se por metodologias de investigação, diagnóstico e intervenção 

pela informação em saúde para a vigilância em saúde do trabalhador. 

 

O campo da Saúde do trabalhador, pressupostos e 
interação com a saúde coletiva 
  
 



A construção política da saúde do 

trabalhador no SUS 

Pressupostos do campo da Saúde doTrabalhador 

 

 Enfoque no Processo de Trabalho e na organização do trabalho com 

destaque para as ferramentas de gestão e planejamentos dos processos 

produtivos desde a matéria-prima, sua transformação, criação, consumo e 

logistica reversa.  

 



Pressupostos do campo da Saúde doTrabalhador 

 

 Trabalhador protagonista e apropriado das transformações do mundo do trabalho. 

 Trabalhador organizado em grupos homogêneos com representações sociais, 

construção coletiva do trabalho e exercício da cidadania pelo  controle social. 

 

A construção política da saúde do trabalhador no SUS 



 No território demográfico sanitário, identificar a população pelas categorias 

sexo e idade. 

 População Economicamente Ativa (IPEA) focando atividades produtivas da 

região agrupando-as conforme CNAE. 

 Potencial e empreendimentos de trabalho domiciliar por família investigando 

o trabalho formal, informal, rural, urbano e precoce (crianças menores de 16 

anos). 

Fundamentação da prática em 

saúde do trabalhador no SUS 



Fundamentação da prática em 

saúde do trabalhador no SUS 

 Potencial de acidente de trabalho e de doenças relacionadas ao trabalho 

(Notificação Compulsória anexos 1 e 2). 

 Implementar vigilância em saúde do trabalhador na visita domiciliar (VT) e 

construir informações para a rede de atenção básica dos serviços de saúde 

através do SIN.  
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 SANTOS, PR. SAÚDE DO TRABALHADOR NO TRABALHO HOSPITALAR: metodologias 

integradas de avaliação de experiências nos espaços de intervenção e atenção em 

hospitais no estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: ENSP/Fiocruz. 2009. Tese de 

doutorado. 
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