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Saúde do Adulto

Prática Assistencial na Atenção
Básica para Médicos

UNIDADE 3
SAÚDE DO
TRABALHADOR E A
ATENÇÃO BÁSICA

A atenção básica representa um amplo espaço para identiﬁcação,
tratamento, acompanhamento e monitoramento das necessidades
de saúde relacionadas ou não ao trabalho. Por sua vez, as ações de
saúde do trabalhador são espaços privilegiados para o cuidado
integral à saúde (BRASIL, 2006b). “O termo Saúde do Trabalhador
refere-se a um campo do saber que visa compreender as relações
entre o trabalho e o processo saúde/doença” (BRASIL, 2002,p. 8).
Ao se investir na ESF como lócus preferencial de atendimento às
demandas de cuidado em saúde, levando a assistência para mais
próximo de onde as pessoas vivem e trabalham se faz necessário
pontuar de que modo as ações de assistência àsaúde do
trabalhador se inserem na atenção básica.
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O acolhimento dos trabalhadores na porta de entrada do
sistema, a investigação do trabalho como fator
determinante do processo saúde-doença e avaliação e
manejo das situações de risco no trabalho, incorporando
o saber do trabalhador e o controle social são
possibilidades concretas da Atenção Básica. Entretanto,
para que isto se efetive não basta acrescentar mais uma
atribuição às já sobrecarregadas equipes de trabalho. É
importante que as tarefas sejam redeﬁnidas e
redimensionadas, as equipes capacitadas e garantidos os
procedimentos de referência e contrarreferência
necessários (BRASIL, 2006b, p. 38).

O quadro abaixo representa ações de saúde do trabalhador que
podem ser realizada na atenção básica.
Quadro 5 – Ações de saúde do trabalhador realizadas na Atenção Básica.
ÁREA

AÇÕES
Diagnóstico e tratamento das doenças relacionadas ao
trabalho, de modo articulado com outros programas de
saúde especíﬁcos para grupos populacionais (mulheres,
crianças, idosos, portadores de necessidades especiais,
etc.);

Assistência
Coleta sistemática da História Ocupacional para o
estabelecimento da relação do adoecimento com o
trabalho;
Referência e contrarreferência para níveis mais complexos
de cuidado;encaminhamento ao INSS para o provimento
dos benefícios previdenciários correspondentes.
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AÇÕES
Cartograﬁa das atividades produtivas no território;
Identiﬁcação e cadastro dos trabalhadores;

Vigilância da Saúde
Ambiental
Epidemiológica
Sanitária

Vigilância das condições e dos ambientes de trabalho –
Vigilância Sanitária;
Busca ativa de casos de doença relacionada ao trabalho.
Vigilância Epidemiológica;
Identiﬁcação da necessidade e participação nos processos
de Regulação;
Referência e contrarreferência para níveis mais complexos
de cuidado.

Informação

Notiﬁcação dos agravos e das situações de risco para a
saúde dos trabalhadores;
Alimentação do Sistema de Informação (SINAN).

Produção do
conhecimento

Identiﬁcação de problemas de saúde e de outras questões
relacionadas ao trabalho que necessitam ser investigadas
ou estudadas;
Participação em Projetos e Estudos.

Atividades educativas

Orientação dos trabalhadores em nível individual e coletivo,
grupos operativos, etc.;
Educação permanente: produção e divulgação de material
educativo.
Planejamento, programação, acompanhamento e avaliação
das ações;

Controle social
Discussão da organização dos processos produtivos e de
suas consequências sobre a saúde e o ambiente.
Fonte: BRASIL, 2006b.
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Agente Comunitário de Saúde
Notiﬁcar à equipe de saúde a existência de trabalhadores em
situação de risco, trabalho precoce e trabalhadores
acidentados ou adoentados pelo trabalho;
Informar à família e ao trabalhador o dia e o local onde
procurar assistência;
Planejar e participar das atividades educativas em Saúde do
Trabalhador(BRASIL, 2002).
Técnico em Enfermagem
Acompanhar, por meio de visita domiciliar, os trabalhadores
que sofreram acidentes graves e/ou os portadores de doença
relacionada ao trabalho que estejam ou não afastados do
trabalho ou desempregados;
Preencher e organizar arquivos das ﬁchas de
acompanhamento de Saúde do Trabalhador;
Participar do planejamento das atividades educativas em
Saúde do Trabalhador;
Coletar material biológico para exames laboratoriais(BRASIL,
2002).
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Enfermeiro
Programar e realizar ações de assistência básica e de
vigilância à Saúde do Trabalhador;
Realizar investigações em ambientes de trabalho e junto ao
trabalhador em seudomicilio;
Realizar entrevista com ênfase em Saúde do Trabalhador;
Notiﬁcar acidentes e doenças do trabalho, por meio de
instrumentos de notiﬁcação utilizados pelo setor saúde;
Planejar e participar de atividades educativas no campo da
Saúde do Trabalhador(BRASIL, 2002).
Médico
Prover assistência médica ao trabalhador com suspeita de
agravo à saúde causado pelo trabalho, encaminhando-o a
especialistas ou para a rede assistencial de referência
(distrito/município/referência regional ou estadual), quando
necessário;
Realizar entrevista laboral e análise clinica (anamnese clínicoocupacional) paraestabelecer relação entre o trabalho e o
agravo que está sendo investigado;
Programar e realizar ações de assistência básica e de
vigilância à Saúde do Trabalhador;
Realizar inquéritos epidemiológicos em ambientes de
trabalho;

3.1

Atribuições
Específicas dos
Membros da Equipe

Realizar vigilância nos ambientes de trabalho com outros
membros da equipe ou com a equipe municipal e de órgãos
que atuam no campo da Saúde do Trabalhador (DRT/MTE,
INSS etc.);
Notiﬁcar acidentes e doenças do trabalho, mediante
instrumentos de notiﬁcação utilizados pelo setor saúde. Para
os trabalhadores do setor formal, preencher a Ficha para
Registro de Atividades, Procedimentos e Notiﬁcações do SIAB;
Colaborar e participar de atividades educativas com
trabalhadores, entidades sindicais e empresas (BRASIL,
2002).
Para prestar assistência à saúde do trabalhador,é importante que
se conheça as doenças relacionadas ao trabalho, que são um conjunto
de danos ou agravos à saúde dos trabalhadores, causados,
desencadeados ou agravados por fatores de risco presentes nos locais
de trabalho. Entretanto, é preciso considerar que, segundo a Política
Nacional de Saúde do Trabalhador, a saúde dos trabalhadores é
condicionada por “fatores sociais, econômicos, tecnológicos e
organizacionais relacionados ao perﬁl de produção e consumo, além de
fatores de risco de natureza físicos, químicos, biológicos, mecânicos e
ergonômicos presentes nos processos de trabalho particulares”
(BRASIL, 2004). Então, a atenção básica precisa desenvolver seu
papel de promoção e proteção da saúde do trabalhador,
desenvolvendo ações de vigilância dos riscos presentes nos ambientes
e condições de trabalho, dos agravos à saúde do trabalhador e a
organização e prestação da assistência aos trabalhadores de forma
integrada aos demais espaços instituídos na rede de serviços do SUS
(BRASIL, 2001).
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SUGESTÕES DE LEITURA
Sobre Doenças Relacionadas ao Trabalho, leia:
Manual de procedimentos para os serviços de saúde.
Disponível em:
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/
pdf/02_0388_M1.pdf
Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador Manual de Gestão e Gerenciamento.
Disponível em:
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Manua
lRenast07.pdf
Cadernos de Atenção Básica – Programa Saúde da Família Saúde
do Trabalhador.
Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd03_12.
pdf

