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A ST no contexto da ESF 

 



Nesta unidade serão abordados: 

 

 Conceito de acidente de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho 

 

 Conceito de vigilância em saúde do trabalhador 

 
       http://www.previdencia.gov.br/ 

 

http://www.previdencia.gov.br/


 A notificação de acidente ou doença relacionada ao trabalho é a Comunicação de Acidente do 

Trabalho (CAT) que deverá ser emitida pela empresa até o primeiro dia útil seguinte ao do acidente. 

  O trabalhador segurado que teve de se afastar de suas funções devido a um acidente ou doença 

relacionada ao trabalho tem garantido, pelo prazo de um ano, a manutenção de seu contrato de trabalho 

na empresa. 

 

 



Em situações de caso de morte, a CAT deve ser feita imediatamente; 

Em caso de doença, considerar o dia do diagnóstico como sendo o dia inicial 

do evento.  

Caso a empresa se negue a emitir a CAT, ou seja situação de trabalho em 

domicilio,  poderão fazê-lo: 

•  o próprio acidentado,  

• seus dependentes,  

• a entidade sindical competente,  

• o médico que o assistiu,  

• ou qualquer autoridade pública (cabe nesta situação a equipe do PSF). 

 



 

 Emitir CAT independentemente da gravidade do acidente ou doença. Ou seja, mesmo nas 

situações nas quais não se observa a necessidade de afastamento do trabalho por 

período superior a 15 dias.  

 Para a vigilância epidemiológica e sanitária o agravo deve ser devidamente registrado.  

 



Cenários, desafios e avanços no 

enfoque ao trabalho domiciliar 

 
No Brasil a degradação ambiental está ligada a diversos fatores de ordem econômico-social 

tais como: a ocupação urbana desordenada, aos modos poluidores dos processos 

produtivos e a extensiva área ambienta com inserção do trabalho sem acompanhamento de 

estrutura de saúde, o que suscita a intersetorialidade da saúde, educação e trabalho 

{http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php? sigla=rj&tema= saneamentobasico2008}. 
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Para o meio-ambiente e à saúde a questão está 

relacionada ao uso de agrotóxicos, o que imbrica a 

educação da população local para o entendimento do auto-

cuidado em saúde, as relações de associação entre o 

trabalho e a própria saúde do trabalhador, a saúde do 

consumidor dos alimentos produzidos, além da 

contaminação ambiental cumulativa dos produtos. 

 

Cenários, desafios e avanços no 

enfoque ao trabalho domiciliar 

 



  
Carência de sinergismo entre produção, distribuição, consumo, saúde e meio ambiente, a fim 

de caracterizar as situações que envolvem as várias situações de riscos ambientais originárias 

dos processos de trabalho e o adoecimento do trabalhador. Não existe ainda uma ação mais 

articulada entre a saúde e o meio ambiente. 

  

 

Cenários, desafios e avanços no 

enfoque ao trabalho domiciliar 

 



Atuação direta ao nível local de saúde em um território definido, com estratégias de 

saúde da família e de agentes comunitários de saúde, pois o potencial do PSF contribui 

para a construção de uma prática de atenção a saúde dos trabalhadores que esteja 

integrada à questão ambiental. 

 

Cenários, desafios e avanços no 

enfoque ao trabalho domiciliar 

 



 Cabe a determinação de indicadores socioambientais e de saúde principalmente 

para a intoxicação por agrotóxicos e a presença de extrativismo e garimpo nas 

regiões e a investigação sobre as formas de trabalho em domicilio e seus efeitos a 

saúde da população. 

  

 

Cenários, desafios e avanços no 

enfoque ao trabalho domiciliar 

 



 Intervenção coletiva em saúde ambiental, envolvendo, as secretarias municipais de 

Saúde e as de Meio Ambiente com análise da políticas públicas em Saúde Ambiental 

e PNSST {http://www.mma.gov.br}. 

 Coleta seletiva em domicílio e a promoção de ecossistemas saudáveis 

{http://www.cibergeo.org/agbnacional/terralivre19/ 

11areinsercaodolixonasociedadedo}. 

 

 

Cenários, desafios e avanços no 

enfoque ao trabalho domiciliar 
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