
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

 

 

 

 

 

PATRICIA MORGANA DA SILVA RAMOS 

 

 

 

 

 SAÚDE DO TRABALHADOR NO AMBITO MUNICIPAL: PERSPECTIVA DA 
GESTÃO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

2017 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

BACHARELADO DE SAÚDE COLETIVA 

NÚCLEO DE SAÚDE COLETIVA 

 

 

PATRICIA MORGANA DA SILVA RAMOS 

 

 

 

SAÚDE DO TRABALHADOR NO AMBITO MUNICIPAL: PERSPECTIVA DA 
GESTÃO DO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 

  

  

 

 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

2017 

Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) apresentado ao Curso de 
Saúde Coletiva da Universidade 
Federal de Pernambuco, Centro 
Acadêmico de Vitória, como requisito 
conclusão da Disciplina de TCC2. 
 
Orientador: Petra Oliveira Duarte 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalogação na fonte  

Sistema de Bibliotecas da UFPE – Biblioteca Setorial do CAV.  
Bibliotecária Ana Ligia F. dos Santos, CRB4-2005                                                                                      

 

 
          
R175s     Ramos, Patricia Morgana da Silva  

Saúde do trabalhador no âmbito municipal: perspectiva da gestão do 
município da Vitoria de Santo Antão. / Patricia Morgana da Silva Ramos. Vitória 
de Santo Antão, 2017. 

                    46 folhas: quad.; tab.  
                     

Orientadora: Petra Oliveira Duarte. 
TCC (Graduação) – Universidade Federal de Pernambuco. CAV, Bacharelado 

em Saúde Coletiva, 2017. 
                                              

      1. Saúde do Trabalhador. 2. Vigilância da Saúde do Trabalhador. 3. Política 
de Saúde do Trabalhador.  I. Duarte, Petra Oliveira (Orientadora). II.Título.   

 
                                                                                           
                   613.62 CDD (23.ed.)                                              BIBCAV/UFPE-264/2017 

 

 



PATRICIA MORGANA DA SILVA RAMOS 
 

 

 

 

SAÚDE DO TRABALHADOR NO AMBITO MUNICIPAL: PERSPECTIVA DA 
GESTÃO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO 

 

 

 

 

 

TCC apresentado ao Curso de Saúde 
Coletiva da Universidade Federal de 
Pernambuco, Centro Acadêmico de 
Vitória, como requisito para a obtenção do 
título de Bacharel em Saúde Coletiva.  

 
 
 
Aprovado em: 20/12/2017. 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

________________________________________ 
Profa. Dra. Petra Oliveira Duarte (Orientador) 

Universidade Federal de Pernambuco 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Profa. Msc. Eliane Maria Medeiros Leal (Examinador Interno) 

Universidade Federal de Pernambuco 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Profa. Msc. Ana Ruth Barbosa de Souza (Examinador Externo) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à Deus, à Nossa Senhora, aos meus pais Maria e Paulo, meu 

irmão Plínio, meu esposo Elenilson. 

E à todos que torceram para a realização de mais uma conquista. 

 

 

 

  

 



AGRADECIMENTOS  

 

           Agradeço primeiramente a Deus por ter me dado a vida e o dom da sabedoria e por 

ter sido o mestre de todas as minhas ações e a Nossa Senhora pela sua intercessão. 

           Aos meus pais, Maria e Paulo por todo o amor, dedicação, e confiança que sempre 

depositaram em mim durante toda minha vida e por terem sido o alicerce principal para o 

meu crescimento e de onde aprendi todos os valores que defendo hoje. A minha avó Zezé 

por todo amor e carinho. A meu irmão Plínio pelo amor, paciência e auxilio e por todo o 

incentivo nessa fase do meu curso e durante minha vida. Ao meu fiel amigo e companheiro 

Max, me acompanhou nas longas madrugadas de estudo. E aos demais familiares e amigos 

pelo apoio e incentivo. 

           A meu esposo Elenilson, pelo seu carinho, amor, companhia e compreensão em 

todos os momentos, sejam eles bons ou difíceis. 

          Aos professores pelas orientações e aprendizado para o meu crescimento 

profissional. Aos colegas, pelo apoio e pela troca de amizade. Aos diretores e colegas de 

trabalho que colaboraram nesse processo de aprendizagem. Em especial minhas amigas de 

faculdade Daniely Souza, Roberta Amorim e Valdilene Santana, pela troca de 

conhecimentos e pela amizade que compartilhamos nesses quatro anos de faculdade. E a 

minha amiga Josilene Monteiro pelo apoio nas dúvidas e formatações. 

          Um agradecimento em especial para a professora e orientadora Petra, pela 

orientação, confiança e colaboração durante todo período da elaboração desta monografia. 

          A todos que direta ou indiretamente estiveram comigo e contribuíram para realização 

deste trabalho. 

          Enfim o resultado final é a soma da colaboração, de alguma forma, de cada um de 

vocês! Obrigada. 

  

 

 

 

 



RESUMO 

 

O texto refere-se à experiência da gestão no desenvolvimento da Política de Saúde 
do Trabalhador e da Trabalhadora no município da Vitoria de Santo Antão. O 
desenvolvimento, os avanços e desafios das políticas públicas serão analisadas a 
partir de um levantamento na revisão da literatura nos anos de 2012 à 2017, em 
relação a descritores de saúde do trabalhador. Para melhor conhecer a integralidade 
da política de saúde do trabalhador no SUS, nos municípios. O estudo tem por 
objetivo de descrever o desenvolvimento da política de saúde do trabalhador do 
município da Vitória de Santo Antão. Para tanto, foi realizado um levantamento e 
análise dos anos de 2006 à 2021, dos planos municipais do Município da Vitoria de 
Santo Antão, identificando o conceito de saúde prevalente no município, 
investigando as dificuldades no desenvolvimento dessa política pública. Foi 
realizada também uma revisão integrativa sobre a atuação municipal na Saúde do 
trabalhador, incluindo textos do período 2012-2017. Identificou-se que, dos quatro 
Planos Municipais analisados, apenas os dois mais recentes continham proposição 
referente a Saúde do Trabalhador. Na revisão integrativa, verificou-se que ao 
município se delimita a atuação na vigilância em saúde do trabalhador e na atenção 
básica, mas que esta atuação não está efetivada. 
 

 

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador. Vigilância da Saúde do Trabalhador. Política 

de Saúde do Trabalhador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The text refers to management experience in the development of the Worker and 

Worker Health Policy in the municipality of Vitoria de Santo Antão. The development, 

advances and challenges of public policies will be analyzed from a literature review in 

the last six years, in relation to workers' health descriptors. To better know the 

integrality of the health policy of the worker in the SUS, in the municipalities. The 

objective of this study is to discuss the development of the health policy of the 

workers of the municipality of Vitória de Santo Antão. A survey and analysis of the 

last ten years of the municipal plans of the Municipality of Vitoria de Santo Antão was 

carried out, identifying the prevalent health concept in the municipality, investigating 

the difficulties in the development of this public policy. An integrative review was also 

carried out on the municipal work in the health of the worker, including texts from the 

period 2012-2017. It was identified that, of the four Municipal Plans analyzed, only 

the two most recent ones contained a proposal referring to Worker's Health. In the 

integrative review, it was verified that the municipality delimits the action in the health 

surveillance of the worker and in the basic attention, but that this action is not carried 

out. 

 

Keywords: Worker's health. Occupational Health Surveillance. Occupational Health 

Policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A vigilância em saúde é uma estratégia que se consolida como política 

pública ao longo da implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), e também ao 

longo da trajetória de seu desenvolvimento foi sendo construída a Vigilância de 

Saúde do Trabalhador (VISAT). A vigilância em saúde do trabalhador tem a 

perspectiva de orientar a promoção da saúde do trabalhador, prevenir e diagnosticar 

as doenças ocasionadas a partir do trabalho, monitorando sua evolução 

epidemiológica, trabalhando a rede pública de uma forma a efetivar a assistência 

aos trabalhadores de maneira mais integral. A representação da VISAT está voltada 

ao ambiente laboral, na perspectiva de atuar nos processos organizacionais 

causadores dos agravos em saúde, trazendo a vigilância na dimensão de promoção 

e de prevenção do adoecimento. Essas atividades voltadas para saúde do 

trabalhador acontecem principalmente na Rede Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Trabalhador (RENAST), e também através do Centro de Referência em 

Saúde do Trabalhador (CEREST), onde se estabelece o espaço de execução da 

política (VASCONCELLOS; GOMEZ; MACHADO, 2014). 

Variadas compreensões fazem parte da relação de saúde do trabalhador. As 

mais importantes concepções, que se tornam paradigmáticas nesta relação podem 

ser sintetizadas nos modelos do processo de saúde-doença inferidos pela Medicina 

do Trabalho e Saúde ocupacional, que se tornaram insuficientes para a demanda 

necessária, e em seguida a Saúde do Trabalhador. Ao longo do período de 

implantação do SUS, o adoecimento derivado do trabalho vem sendo pensando em 

várias instituições (DALDON; LANCMAN, 2013). 

A Saúde do Trabalhador não é apenas uma Política Pública de Saúde a ser 

implementada, pois propõe não apenas as ações assistenciais, mas a incorporação 

de uma visão de promoção da saúde e prevenção das doenças. A prática dessas 

ações deve ser orientada epidemiologicamente, de forma que cada gestor, ou cada 

equipe, se torne responsável por identificar os problemas, as dificuldades da 

população e pautar as suas ações de acordo com as suas necessidades. A 

vigilância em saúde do trabalhador é uma ação típica de saúde pública e, portanto, 

ligada ao Sistema Único de Saúde (VASCONCELLOS; GOMEZ; MACHADO, 2014). 
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Diante da prática das ações de saúde pública, integrando assim as ações de 

assistência, abrangendo a cada processo de trabalho as necessidades dos serviços 

voltados à saúde do trabalhador, acompanhando as mudanças presentes nos 

ambientes de trabalho, percebe-se que é importante uma requalificação da estrutura 

organizacional da saúde pública no Brasil, pois só dessa forma a Saúde do 

Trabalhador poderá desenvolver-se no âmbito do SUS e cumprir as atribuições de 

trabalho relacionados à assistência, à vigilância, à pesquisa, e ao desenvolvimento 

da política pública (DALDON; LANCMAN, 2013). 

Profissionais que atuam na Vigilância em Saúde do Trabalhador, mesmo 

desenvolvendo ações pressupostas aos princípios do SUS, tentando concretizar um 

padrão relacionado à assistência, buscando integrar as necessidades reais, dessa 

forma buscando concretizar um modelo padrão que agregue a assistência com a 

vigilância; mesmo assim, observa-se que existem brechas nessa integração, 

tornando o serviço estruturalmente frágil, com dificuldade de implantação nos 

municípios (DALDON; LANCMAN, 2013). 

Assim, existe a necessidade de estudar como acontece o desenvolvimento da 

saúde do trabalhador, como se dá a dimensão da política, com o objetivo de refletir 

sobre o processo de desenvolvimento da VISAT, em relação ao município da Vitória 

de Santo Antão, incluindo alguns aspectos relevantes referentes a possíveis práticas 

desenvolvidas pela Equipe Técnica e a cobertura de suas ações e que tipo de 

público ela contempla, levando em consideração a população da Vitoria de Santo 

Antão, que dispõe de distritos industriais e áreas de plantio urbano.  

Este estudo teve como proposta analisar a política identificar as dificuldades e 

desafios encontrados, e como se dá a pratica dessa política, implementada no 

município. E se justifica pela importância da saúde do trabalhador na atenção à 

saúde e pela necessidade de reflexão sobre a possibilidade de reverter o modelo 

ainda hegemônico de saúde ocupacional, pela possibilidade de contribuir na 

reorganização da saúde do trabalhador como vigilância ativa que deve ser.   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral:  

Descrever o desenvolvimento da política de da saúde do trabalhador do 

município da Vitória de Santo Antão 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 Descrever as ações planejadas da saúde do trabalhador, no município da 

Vitória de Santo Antão; 

 Identificar qual o conceito de saúde do trabalhador está prevalente proposta 

do município. 

 Identificar as dificuldades no desenvolvimento dessa política pública em 

âmbito municipal  
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3 METODOLOGIA  

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, que propõe a análise da 

implementação recente das políticas referentes à saúde do trabalhador no município 

da Vitória de Santo Antão. Para tanto, foram realizadas: uma análise documental e 

uma revisão integrativa. 

Na oportunidade, a intenção deste estudo é de realizar um trabalho de caráter 

exploratório objetivando a contribuição para os direitos sociais, de forma clara e 

objetiva a partir percepção de cada gestor/profissional em suas instâncias, e uma 

contribuição atualizada de como está associada essa política no município, trazendo 

fundamentos necessários para uma possível descrição da compreensão dos 

programas e políticas públicas. 

Com essa iniciativa, dá-se a materialidade a partir de estudos através da 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e entre outras 

portarias relativas ao tema. O mesmo terá como referencial teórico o conceito e 

componentes da política de atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na 

vigilância, visando à promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores utilizando-

se como base para o fortalecimento na construção de novos saberes.  

3.1 Análise Documental 

 

Os documentos permitem trazer as informações necessárias de 

acontecimentos da história. A análise documental permite que as informações 

possam passar por uma avaliação, diagnóstico e interpretação dos conhecimentos 

contidos nos dados. Ela consiste em uma verificação dos documentos afim de 

identificar algo especifico (SOUZA; KANTORSKI; LUIS, 2011). 

Benefício que podem ser o diferencial na utilização desse método é a 

segurança das informações, por considerar fontes efetivas ou oficiais, ou melhor, 

dados que não podem ser alterados. É uma análise que permite uma 

contextualização das informações, objetivando a clareza na investigação dos dados 

e na correlação com outras fontes (SOUZA; KANTORSKI; LUIS, 2011). 

Na análise documental foram analisados os Planos Municipais de Saúde do 

período de 10 anos, de 2006 a 2016, como segue a tabela abaixo: 
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Quadro 1- Distribuição dos documentos oficiais, disponíveis de forma online, do 
município de Vitoria de Santo Antão. 

DOCUMENTO Ano 

Plano Municipal 2006 à 2009 

Plano Municipal 2010 à 2013 

Plano Municipal 2014 à 2017 

Plano Municipal 2018 à 2021 

Fonte: Autora 

3.2 A Revisão Integrativa 

 

A revisão integrativa é utilizada em seguintes aspectos: uma análise de 

pesquisas relevantes subsidiando o máximo de informações levando em 

consideração os critérios de exclusão e inclusão de artigos publicados, 

anteriormente definidos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO,2008). 

É um tipo de pesquisa que possibilita um desenvolvimento a partir de 

métodos estudados e avaliados que selecionam publicações relevantes ao campo a 

ser trabalhado. Apontando assim ausências de conhecimentos que precisam melhor 

ser estudado (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO,2008). 

Foi realizado um levantamento bibliográfico, na produção acadêmica recente 

da revisão integrativa (2012-2017), com o tema saúde do trabalhador, com enfoque 

na atuação municipal. A fonte de dados é de origem secundária, proveniente da 

Biblioteca virtual em saúde Scientific Electronic Library Online [SCIELO], que 

contempla a necessidade deste estudo, considerando que foram buscados artigos 

nacionais. Os critérios de inclusão utilizados foram: 1) textos nacionais; 2) que 

discutissem a competência municipal em saúde do trabalhador. 

Foram levantados textos e referências na área e a literatura específica 

publicada nos últimos 5 anos, utilizando os descritores Saúde do Trabalhador; 

Vigilância da Saúde do Trabalhador; Política de Saúde do Trabalhador; e Vitória de 

Santo Antão. Foram encontrados 1001 textos, considerando relativos para leitura 93, 

mas que apenas 21 foram pertinentes para o objetivo em conformidade com os 

critérios de inclusão. Como segue na descrição do quadro abaixo: 
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Tabela 1 - Distribuição das publicações encontradas na Biblioteca virtual em saúde 
Scientific Electronic Library Online [SCIELO] 

Ano Artigos 
encontrados 

Relativos Artigos pertinentes 

2012 147 10 2 

2013 185 21 8 

2014 195 18 4 

2015 170 20 1 

2016 150 15 2 

2017 154 9 4 

Fonte: Autora 

 

Trata-se, portanto, da elaboração de um novo estudo, contribuindo para 

debates de estudo anteriores. É uma síntese de informações que possibilita um 

desenvolvimento de um estudo trazendo mais clareza ao tema, a fim de possibilitar 

um entendimento amplo de forma gradativa, podendo trabalhar esses textos de 

várias formas que possam viabilizar um texto mais coerente, mais preciso, sobre 

determinado tema estudado. Para tanto, o estudo começou com a escolha de um 

tema que subsidiou a escolhas dos textos, levando em consideração a relevância 

para a pesquisa. (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO,2008). 

A busca pelos trabalhos acadêmicos ocorreu pela Biblioteca Virtual em Saúde 

que foram selecionadas as publicações periódicos científicos brasileiros a partir do 

ano de 2012, considerando a presença dos descritores. Em seguida, foi realizada a 

leitura dos títulos e resumos dos trabalhos, e a partir de então, foi realizada a 

seleção a partir do critério de inclusão. Tratou-se, então, de conhecer o 

desenvolvimento da integralidade da saúde do trabalhador nos municípios. Como 

segue a sequência do quadro abaixo: 

  Quadro 2 - Sequência de métodos utilizados na pesquisa.     

Sequência  

Definição do tema  

Escolha dos textos 

Seleção a partir da leitura dos títulos e resumo  

Leitura e fichamento 

Analise dos documentos e textos 

Apresentação de maneira descritiva  

Conclusão  

   Fonte: Autora 
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Depois da seleção, a análise foi realizada com embasamento dos 

conhecimentos prévios em saúde do trabalhador e comentários e sugestões das 

ênfases e limitações dos artigos selecionados. Visando um aprofundamento na 

literatura que subsidie outros estudos e análises, possibilitando um direcionamento 

atual sobre a política de como ela se dá nos municípios. 

A apresentação dos resultados se deu de maneira descritiva, com a 

transcrição em uma tabela dos artigos, que fornece resultados que respondem os 

objetivos de interesse. 

 

3.3 Campo de Pesquisa 

 

O presente estudo foi realizado no município da Vitória de Santo Antão, que 

faz parte da Mesorregião da Zona da Mata, localizando-se a 51 Km do Recife. 

Limita-se, ao Norte, com as cidades de Glória de Goitá e Chã de Alegria; ao Sul, 

com Primavera e Escada; a Leste, com Moreno, Cabo de Santo Agostinho e São 

Lourenço da Mata; e a Oeste, com Pombos. Com uma população de 129.974 

habitantes (IBGE 2010), sendo 113.429 na zona urbana e 16.545 na zona rural 

(VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 2014) 

 O município passou a ser um polo de referência em educação, da zona da 

mata de Pernambuco, atualmente o município conta com escolas públicas algumas 

com ensino integral, escolas privadas, e duas Universidades Públicas, a UFPE, que 

por ventura tem o curso de bacharelado em Saúde Coletiva, que busca desenvolver 

estratégias da gestão em saúde coletiva que desempenhe funções de direção, 

planejamento, administração, gerência, supervisão e controle, como de auditoria, 

assessoria, consultoria, pesquisa e avaliação de práticas nos sistemas, em serviços 

e unidades de saúde pública e privada, no contexto do SUS e na perspectiva de 

promoção da saúde e da qualidade de vida humana, e o IFPE  , e duas faculdades 

privadas (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 2014). 

É um município no qual, a economia abrange um forte comercio local, uma 

agricultura, e indústrias multinacionais, construção civil, nas quais foram fontes 

geradoras de emprego para a população (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 2014). 

O município apresenta uma extensão territorial de 372 Km2, Vitória de Santo 

Antão possui uma população de aproximadamente   126.399 habitantes. Possui uma 

cobertura na rede de saúde de Atenção Básica formada por 29 Unidades de Saúde 
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da Família (USF), sendo 3 (três) delas Programas de Agente Comunitário de Saúde 

(PACS). A cobertura populacional está próxima de 73,0%. Possuem três Equipes de 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família, distribuídas entre as equipes de USF 

(VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 2017). 

A média complexidade do município é composta por 01 Ambulatório de 

Psicologia e Psiquiatria; 02 (duas) Unidades Móvel terrestre; 01 (um) Centro de 

Odontologia da Vitória I e II; 01 (um) Centro de Saúde da Mulher (CESMU); 01 (um) 

Centro de Saúde da Vitória (CESV); 01 (um) Policlínica da Criança; 01 (um) Centro 

de Fisioterapia da Vitória; 01 (um) Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA); 01 

(um) Clínica do Coração; 05 (cinco) Unidades Móvel de nível Pré Hospitalar na área 

de Urgência (SAMU); 01 CAPS II e 01 (um) TFD. No apoio a diagnose e terapia 

possui 04 (quatro) unidades (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 2017). 

Faz parte da rede um 01 Hospital Regional Estadual – Hospital João Murilo de 

Oliveira e a rede complementar conveniada ao SUS que é formada por 01(um) 

hospital filantrópico, 02 (dois) hospitais privados. O município também dispõe de 02 

(dois) Polos da Academia da SAÚDE, 03 (três) Unidades de Vigilância em Saúde, 01 

(uma) Farmácia, 01 (uma) Central de Regulação de Acesso e 01 (um) Telessaude. 

(VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 2017). 

3.4 Considerações éticas 

 

 O estudo seguiu as normas preconizadas da bioética disposto na Resolução 

Nº 466/2012. Como foram utilizados estudos publicados e dados secundários de 

domínio público, não foi necessária a submissão a Comitê de Ética em Pesquisas.   
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4 A SAÚDE DO TRABALHADOR: O CONCEITO E SUAS EVOLUÇÕES 

 

Segundo Mendes e Dias (1991), em texto que vários autores mencionam, 

podemos identificar três importantes paradigmas ao longo do desenvolvimento do 

campo de saúde do trabalhador. Historicamente começou a surgir na Revolução 

Industrial no século XIX, quando os trabalhadores saíram do trabalho artesanal para 

a indústria. Origina-se daí um grande índice de adoecimento advindo dos processos 

industriais, pela rápida urbanização do trabalho e insalubridade dos ambientes 

fabris, associado à ausência de mecanismos de proteção do trabalhador: uma 

junção de acontecimentos que vieram a interferir de maneira gradativa na saúde das 

pessoas, e com isso novas doenças foram surgindo. Diante dos fatos, os capitalistas 

industriais e os países precisaram interferir no sistema de maneira diferenciada que 

levassem aos trabalhadores à prevenção de doenças ou agravos ocupacionais. 

A medicina do trabalho surgiu na Inglaterra, na primeira metade do século 

XIX. A fábrica era um local de trabalho inserido em um contexto de grande 

produtividade, nesse contexto surge a pessoa do médico como responsável para 

cuidar da saúde dos trabalhadores. Mendes e Dias citam que foi instalado, em 1830, 

o primeiro serviço médico especializado em Medicina do Trabalho (MENDES, 

DIAS,1991) 

Essas atividades foram sendo apropriadas por empresas, principalmente com 

a organização e incorporação do paradigma da Medicina do Trabalho, assumindo a 

responsabilidade pelas ações de diagnóstico e tratamento, de prevenção de fatores 

de riscos e de proteção à saúde dos trabalhadores. 

  Diante das circunstâncias da época, e após muitos movimentos 

reivindicatórios dos trabalhadores, coube ao Estado supervisionar as condições de 

trabalho, desenvolvendo ações para fiscalização no próprio ambiente laboral. Vários 

países adotaram essa prática, de maneira distinta, levando em consideração as 

relações entre empregadores e organizações sindicais (BRASIL, 2008). 

Depois da medicina do trabalho, percebeu-se a necessidade de emergir a 

uma outra nomenclatura à Saúde Ocupacional, visto que usado os termos de 

prevenção, riscos mostrando a capacidade de intervenção no trabalho, pautado na 

epidemiologia. Possibilitando uma nova abordagem de relacionar o ambiente de 

trabalho com o indivíduo, definindo parâmetros através das ciências físicas e 
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biológicas, buscando assim os “limites de tolerância” especificados para cada 

ambiente, buscando reduzir riscos e deixar o local conforme a média de exposição 

permitida. A grande crítica a esta proposta é o direcionamento ao ambiente de 

trabalho, como estratégia de redução de riscos, e ao cuidado direcionado à redução 

de danos ao trabalhador, sem, contudo, priorizar a promoção da saúde do 

trabalhador, ou o envolvimento deste (LACAZ, 2007). 

Esses dois enfoques trazem um pensamento muito simplicista, fazendo do 

processo de saúde e doença uma relação de causa e efeito, que leva a uma analise 

restrita, desconsiderando variáveis importantes, que tornariam análises pertinentes 

na atuação, no planejamento da prevenção e promoção da saúde, negligenciando a 

real necessidade dos trabalhadores em ser atuantes acerca do processo, longe de 

atuar de forma integral na saúde dos trabalhadores. Do ponto de vista do paradigma 

teórico, poder-se-ia dizer que são enfoques pautados no modelo de causalidade da 

história natural da doença (DALDON; LANCMAN, 2013). 

 A modificação do processo foi se dando ao decorrer do tempo, que 

impulsionou no Brasil uma nova linha de concepção denominada Saúde do 

Trabalhador que surgiu diante um grande e significativo movimento que foi 

denominado Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, que trouxe um novo 

aspecto de saúde coletiva e defesa da determinação social do processo saúde-

doença-cuidado (DALDON; LANCMAN, 2013). 

Diante da nova concepção da Saúde do Trabalhador a VISAT, deve abranger 

outros aspectos não somente o adoecimento, mas também o processo e o ambiente 

de trabalho as condições de saúde, os determinantes, as relações sociais, a 

epidemiologia, todos os aspectos que podem vir a ocasionar o adoecimento do 

trabalhador. Dessa forma, sendo atuante na Saúde Pública, de forma integral 

(DALDON; LANCMAN, 2013). 

Desde que a saúde do trabalhador entrou na conjuntura do SUS, o Estado 

traz por responsabilidade aderir a práticas e alternativas eficazes de atuar na saúde 

do trabalhador como estratégia pública para redução dos agravos e doenças 

relacionadas ao trabalho, promovendo a saúde do trabalhador (GOMEZ; 

MACHADO; PENA, 2011). 

O campo da saúde do trabalhador tornou-se, e permanece sendo, espaço de 

disputa entre diferentes visões ou ideologias do mundo do trabalho, o que se reflete 

em políticas nem sempre claras na opção de abordagem entre os paradigmas da 
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Medicina do Trabalho, da Saúde Ocupacional, e da Saúde do Trabalhador, este 

último fortemente pautado na Saúde Coletiva (VASCONCELLOS; GOMEZ; 

MACHADO, 2014). 

A introdução da lógica da Saúde Coletiva, relacionados à promoção da saúde 

e a de prevenção dos agravos e riscos, relacionados ao ambiente laboral, buscando 

assim intervir nas relações de trabalho saúde-doença, diante de uma perspectiva de 

saúde coletiva, formando um campo de prática de conhecimento, constituindo o que 

se denomina como Saúde do Trabalhador, efetivou-se no país a partir da criação do 

SUS, em 1988 (BRASIL,2008). 

A necessidade de implementar ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador 

é uma questão que surge desde que essa ação pública foi consignada na 

Constituição Federal de 1988 sobre a saúde como um direito de todos e dever do 

Estado, que é garantida mediante as políticas nacionais (VASCONCELLOS; 

GOMEZ; MACHADO, 2014). 

É uma estratégia que visa ultrapassar a dimensão assistencial que prevalecia 

nos primeiros programas de saúde do trabalhador, anteriores ao advento do (SUS), 

e precursores dos CEREST (VASCONCELLOS; GOMEZ; MACHADO, 2014). 

 Como retrata o artigo 7º da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora, as políticas devem contemplar todos os trabalhadores, priorizando, 

entretanto, pessoas e grupos em situação de maior vulnerabilidade, como aqueles 

inseridos em atividades ou em relações informais e precárias de trabalho, em 

atividades de maior risco para a saúde, submetidos a formas nocivas de 

discriminação, ou ao trabalho infantil, na perspectiva de superar desigualdades 

sociais e de saúde e de buscar a equidade na atenção (BRASIL, 2012). 

Existe dificuldades na implementação da política de saúde do trabalhador de 

forma integral. Porque apesar de todo o avanço social, a política de saúde do 

trabalhador ela é impedida de certa forma, a partir do momento que se coloca a 

frente de interesses políticos tanto federais e estaduais, quanto municipais (PORTO, 

2013). 

A saúde do trabalhador, na prática, não consegue abranger a vigilância no 

SUS de forma completa, precisa adentrar as necessidades dos trabalhadores 

inseridos no contexto do ambiente laboral, com estratégia de intervenção que 

possibilitará ações de promoção e prevenção. Ou seja, conhecer o ambiente, 

conhecer os riscos, trabalhando uma vigilância com o comprometimento diferente, 
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que atua no cenário antecipando os possíveis acidentes, condições insalubres de 

trabalho. Perceber o que pode ser mudado, ao invés de atuar nas consequências 

provenientes do cotidiano do trabalho, intervir nas causas, perceber quais as 

ausências, as insuficiências, dos ambientes que acarretara possíveis adoecimentos 

ou agravos (RIBEIRO, 2013). 

Percebe-se também que a relação do capitalismo com as necessidades dos  

trabalhadores mostra a fragilidade das empresas e instituições na perspectiva de 

garantir melhores condições de trabalho de forma a melhorar a qualidade de vida do 

trabalhador. (KREIN, 2017).  

É pertinente trabalhar com as possibilidades dos sistemas de informação 

como estratégias para obtenção de dados em relação aos fatores de acidentes ou 

adoecimentos, utilizar do protagonismo dos sindicatos para fortalecer o 

embasamento da VISAT no SUS, o envolvimento dos trabalhadores no sistema, 

para dessa forma conseguir dar prioridade das ações da vigilância de saúde do 

trabalhador no SUS e assim também caracterizar as urgências da VISAT como 

política pública (COSTA, 2013). 

 Diante das dificuldades encontradas, Porto (2013) sugere melhorias que 

possibilitem os avanços, considerando uma estratégia de aliança da reforma 

sanitária e a saúde coletiva, considerando uma compreensão integral nos princípios 

do SUS, colocando como estratégia principal a autonomia e a ampliação dos 

conceitos de saúde do trabalhador.  

Conhecer o processo de implantação da rede de Saúde do trabalhador, nos 

possibilita a perceber mais uma vez, as fragilidades do sistema no processo de 

articulação, de diálogo entre as esferas de gestão que, com isso, dificulta a interação 

das informações, as responsabilidades de cada coordenação (QUILIAO; FASSA; 

RESTREPO,2013). 

A atuação do governo federal é fundamental para dar partida nas relações 

Inter setoriais, da previdência e da saúde, na regionalização da saúde, padronização 

dos sistemas, a confiabilidade dos dados, identificação dos principais agravos, 

planos e estratégias a serem elaborados, como capacitações, e trabalhar as ações 

de forma prioritária, Através de estudos que definam problemas, reúnam 

informações, e avaliem alternativas viabilizando conheceras necessidades e 

dificuldades do processo de implantação que possam proporcionar uma maior 
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cobertura aos trabalhadores, e aos gestores condições para o processo de tomadas 

de decisão (QUILIAO; FASSA; RESTREPO,2013)  

Reconhecer a Saúde do Trabalhador como parte do sistema, depende 

também do reconhecimento do problema. Faz parte do serviço de saúde atender, 

prevenir, identificar, mas também, ter a capacitação da parte da técnica do serviço, 

para poder fazer um diagnóstico de forma coerente. Para poder atuar de forma 

efetiva, é necessário fazer parte do contexto que compreende a saúde do 

trabalhador como uma política pública que tem que ser seguida, faz parte da gestão 

dar foco às ações. A fragilidade na administração dessa política, forma no campo da 

ST uma ruptura, uma fragmentação das ações (LOURENCO; LACAZ,2013). 

Um dos principais entraves é a consolidação enquanto equipe, o empenho 

dos participantes em manter a rede de apoio não obstante a marginalização do 

CEREST no plano da política municipal, pois um serviço que deveria ter atuação 

transversal junto às demais ações e serviços, em geral atua em paralelo e sem o 

reconhecimento do restante da rede. O CEREST deveria atuar no apoio às demais 

unidades, não só na assistência, mas também intervindo nas causas dos agravos 

relacionados ao trabalho [ART] (MEDEIROS, 2013). 

Percebe-se que cada abordagem reflete mais uma vez uma consolidação do 

âmbito federal que subsidia as necessidades das outras esferas, compromisso de 

agir no combate, na prevenção e na promoção da doença, que esse deveria ser a 

atuação da vigilância, e não apenas o atendimento assistencial. Cabe ao SUS, 

fiscalizar intervir como vigilância nos ambientes de trabalho, mostrar-se presente e 

ativo nos ambientes, para que as pessoas conheçam, busquem e cobrem os direitos 

que lhe são garantidos por lei. Algo mais estrutural que possa atingir mais 

diretamente, que vai além do envolvimento, é algo mais estrutural do ponto de vista 

de planejamento de organização social e política (MEDEIROS, 2013). 
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5   MARCO NORMATIVO BRASILEIRO 

 

O Quadro 3, sistematiza a Legislação Básica vigente em saúde do 

trabalhador no Brasil, destacando acontecimentos importantes e as concepções que 

dão suporte ao desenvolvimento das ações de políticas públicas da Vigilância em 

Saúde do trabalhador. 

 

Quadro 3 - Legislação Básica vigente em Saúde do Trabalhador, Brasil -2017 

NORMA CONTEÚDO 

Constituição Federal de 1988 Constituição Federal  

PT 3120/1998 Aprova a Instrução Normativa de Vigilância em 
Saúde do Trabalhador no SUS. 

LOS Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 
1990  

Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências. 

Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990 Dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá 
outras providências. 

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. 
Conceitua e discrimina o Acidente de Trabalho. 

Portaria MS n.° 2.203, de 5 de novembro de 
1996 

A Norma Operacional Básica do SUS (NOB-
SUS) 01/96 

Portaria MS n.° 3.908, de 30 de outubro de 1998 Norma Operacional de Saúde do Trabalhador 
(NOST). Estabelece procedimentos para orientar 
e instrumentalizar as ações e serviços de saúde 
do trabalhador no Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

PORTARIA N.º 1679/GM  EM 19 DE 
SETEMBRO DE 2002  

Dispõe sobre a estruturação da rede nacional de 
atenção integral à saúde do trabalhador no SUS 
e dá outras providências. 

PORTARIA Nº 777/GM Em 28 de abril de 2004 Dispõe sobre os procedimentos técnicos para a 
notificação compulsória de agravos à saúde do 
trabalhador em rede de serviços sentinela 
específica, no Sistema Único de Saúde - SUS 

PORTARIA Nº 2.437, DE 7 DE DEZEMBRO DE 
2005 

Dispõe sobre a ampliação e o fortalecimento da 
Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Trabalhador - RENAST no Sistema Único de 
Saúde - SUS e dá outras providências. 

PORTARIA Nº 2.728, DE 11 DE NOVEMBRO 
DE 2009 

Dispõe sobre a Rede Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) e dá 
outras providências. 

DECRETO Nº 7.602, DE 7 DE NOVEMBRO DE 
2011 

Dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho - PNSST. 

PORTARIA Nº 1.823, DE 23 DE AGOSTO DE 
2012 

Institui a Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora. 

Fonte: Autora 
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 O processo de desenvolvimento da política de Saúde do trabalhador nos 

serviços públicos de saúde se deu quando foi institucionalizado pela Constituição 

Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde em 1990. Um 

processo advindo de lutas com participação de movimentos sociais e sindicais, 

buscaram as reformas na prática da Saúde enfatizando as de Saúde do 

Trabalhador. 

Depois veio a Portaria 3120 de 1988, que teve como finalidade, definir 

processos básicos da legislação de saúde do trabalhador, fornecer subsídios 

básicos para o desenvolvimento das ações de vigilância em Saúde do trabalhador, 

fornecendo assim objetos de analises, ao longo do tempo para possíveis avaliações 

epidemiológicas de agravos e adoecimentos, que facilitem as práticas de 

intervenção. Sua redação foi tão completa e detalhada que permanece vigente até 

hoje, sendo utilizada como principal referência para a atuação das equipes de 

vigilância em Saúde do Trabalhador. 

 Foram elaboradas as Leis Orgânicas de Saúde, são elas que regulamentam 

o Sistema Único de Saúde, foram criadas para regular fiscalizar e controlar os 

serviços públicos. São elas as leis federais n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990 e 

n.° 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Portanto, a Lei Orgânica da Saúde (LOS), é 

junção dessas duas leis, ou seja, a aplicação conjunta das mesmas, para a 

ampliação da concepção dos serviços públicos de saúde, na promoção e prevenção 

do controle de doenças e acidentes do trabalho 

A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui o campo de Saúde do 

Trabalhador nos campos de atuação da vigilância epidemiológica e sanitária. Já a lei 

8142 de 28 de dezembro de 1990 reitera a participação da Comunidade nas 

decisões da gestão (BRASIL, 1990). 

Sendo assim o SUS, segundo a Lei n.º 8.080, art. 4, é definido como “o 

conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo Poder Público”  

Diante do cenário de novas leis, o tema de saúde e segurança vem ganhando 

espaço com políticas públicas para melhorar a qualidade de vida e segurança no 

trabalho. Na previdência, segundo o artigo 19 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 

1991, “acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 
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empresa, ou pelo exercício do trabalho do segurado especial, provocando lesão 

corporal ou perturbação funcional, de caráter temporário ou permanente”. 

Durante esse processo de construção na área de Saúde do Trabalhador no 

Sistema Único de Saúde a Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/96 – A Norma 

Operacional Básica do SUS (NOB-SUS) 01/96, aprovada pela Portaria MS n.° 2.203, 

de 5 de novembro de 1996, estabeleceu novas estruturas em relação entre as 

esferas do governo, União estados e municípios, Tratando do redimensionamento e 

reorientação dos sistemas de vigilância. 

Além das normatizações já citadas existem portarias que especificam a área 

de saúde do trabalhador A Portaria MS n.º 3.908, de 30 de outubro de 1998, que 

aprova a NORMA OPERACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR (NOST) norma 

a complementar à Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB-

SUS) número 01/96, estabelece procedimentos para instrumentalizar a efetivação 

das ações de Saúde do Trabalhador, através dos seguintes pressupostos: 

universalidade e equidade; integralidade das ações; direito à informação sobre a 

saúde; participação e controle social; regionalização e hierarquização das ações de 

Saúde do Trabalhador; utilização do critério epidemiológico e de avaliação de riscos 

para o desenvolvimento das ações e a configuração da Saúde do Trabalhador como 

um conjunto de ações de vigilância e assistência, visando a saúde dos trabalhadores 

submetidos a riscos e agravos advindos do processo de trabalho. 

A Saúde do trabalhador nos últimos anos vem sendo desenvolvida pelas três 

esferas de gestão. A criação da Renast, Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde 

do Trabalhador, em 2002, por meio da Portaria no 1.679/GM, teve como principal 

objetivo disseminar ações de saúde do trabalhador, ligadas às demais redes do 

Sistema Único de Saúde, SUS.  

A elaboração da RENAST, referente a Portaria nº 1679/GM em 19 de 

setembro de 2002, teve muito significado para a Saúde do trabalhador. A partir 

dessa estratégia, os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) 

passaram a desenvolver a integração nas redes de serviços do SUS, na vigilância e 

gestão relacionados as suas atividades rotineiras. 

 Os CERESTs representaram um marco importante de acordo com suas 

atribuições, assessoria, investigação, os subsídios nas formulações de políticas 

públicas, nas articulações das ações entre setores. Ampliando a visão da saúde do 

trabalhador como vigilância, e no controle social. 
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Em seguida, foi definida a Portaria nº 777/GM em 28 de abril de 2004 que 

considera a importância da notificação compulsória dos agravos e adoecimentos 

relacionados ao trabalho, em unidades sentinela, com isso identificar através de 

outros indicadores, a valorização Inter setorial e os níveis de complexidade do SUS.  

Com a definição da Política Nacional de Saúde do Trabalhador (BRASIL, 

2005) Portaria nº 2.437, de 7 de dezembro de 2005, a RENAST passou a ser a 

principal estratégia da organização da ST no SUS, sob a responsabilidade da então 

Área Técnica de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, hoje Coordenação 

Geral da Saúde do Trabalhador, (CGSAT). 

Para desenvolver a rede e priorizar ações referentes à saúde do trabalhador 

no SUS, dar existência aos serviços fundamentar a visibilidade na estrutura, a 

RENAST dispõe de várias normativas, e essas normativas e contribuições foram 

analisadas e ampliadas, para se adequar ao Pacto pela Saúde e do Pacto Pela Vida 

e de Gestão através da Portaria nº 2.728, de 11 de novembro de 2009. 

Abordar o tema também traz o fundamento de conhecer a vivência dos atores 

envolvidos, trazendo uma abordagem política, e crítica, de um direito social das 

pessoas. A Saúde do trabalhador vem justificada como política pública 

institucionalizada na portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, que vem por 

considerar o disposto no inciso V do art. 16 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, ajustando com a política de saúde do trabalhador e a Política Nacional de 

Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), instituída por meio do Decreto nº 7.602, 

de 7 de novembro de 2011. 

A saúde do trabalhador subsidia, então, um novo campo político, estrutural, 

que muitas vezes são esbarrados por se tratar de uma área mais complexas, os 

aspectos socioculturais, políticos, e econômicos, passam a influenciar 

gradativamente, na consolidação das políticas nos municípios, nas esferas de cada 

gestão. O que se busca enfrentar com uma atuação conjunta de várias esferas de 

governo, conforme previsto no Decreto N. 7.602/2011, e que impõe um olhar 

ampliado sobre a possibilidade do poder público gerar intervenções, desde o 

monitoramento e controle direto dos riscos à saúde do trabalhador, com atuação 

protagonista deste, até a indução e estímulo à mudança de práticas na esfera 

privada, para constituição de processos de trabalho mais saudáveis. 

 

http://renastonline.ensp.fiocruz.br/temas/coordena%C3%A7%C3%A3o-geral-sa%C3%BAde-trabalhador-cgsatms
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6 SAÚDE DO TRABALHADOR NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

O Plano Municipal de Saúde- PMS e suas Programações Anuais- PA, são 

instrumentos de planejamento e gestão do SUS previstos na Constituição, Lei 8080, 

decreto 7508, LC 141, e Portaria nº 2.135 de 25/09/2013. Ele estabelece um 

processo de articulação com os instrumentos de planejamento orçamentário o Plano 

Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 

Anual (LOA), na qual se relacionada ao bloco de saúde. 

O Plano Municipal de Saúde, de acordo com o artigo terceiro da PT 2.135, “é 

o instrumento central de planejamento para definição e implementação de todas as 

iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera da gestão do SUS para o período de 

quatro anos, explicita os compromissos do governo para o setor saúde e reflete, a 

partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população e as 

peculiaridades próprias de cada esfera” 

Foram analisados os planos municipais de saúde constituídos e aprovados 

em Conselho Municipal de Saúde para o período de 2006 a 2021. Para tanto, 

observou-se o conteúdo de ações e serviços planejados especificamente para 

Saúde do Trabalhador. 

 

6.1 Plano municipal 2006 2009 

 

O Plano municipal de 2006 a 2009 organizou a formulação do documento em 

eixos que descreviam a situação atual, e as ações programadas Foi visto um plano 

municipal mais sucinto de informações complementares, como a descrição do 

conceito do plano a importância para o município, resultou em um plano de 

organização básica.  

O plano municipal não abordou em nenhum momento, ações referentes a 

saúde do trabalhador. 

 

6.2 Plano municipal 2010 2013 

 

O Plano municipal de 2010 a 2013 separou os eixos estruturais da saúde: 

Vigilância à Saúde, Atenção Básica, Planejamento, Regulação, Controle e Avaliação 

e Gestão do Sistema Municipal de Saúde. Na área da Vigilância em saúde só foi 
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abordado, a vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. Não foi colocada a 

vigilância de saúde do trabalhador em nenhuma ação nessa programação. 

 

6.3 Plano municipal 2014 2017 

 

Diferentemente do Plano de Saúde anterior, o Plano referente aos anos de 

2014 2017, aborda a vigilância em saúde por blocos, e inclui a Saúde do trabalhador 

A partir de o objetivo ampliar a participação popular, as ações planejadas 

foram deliberadas nas conferências de saúde e utilizaram o SISPACTO. Os blocos 

de gestão foram avaliados como base para contratos firmados nas conferencias e 

conselhos de saúde. 

A Saúde do trabalhador entrou no bloco de Vigilância em saúde, na decisão 

da conferência municipal, com o objetivo da criação do Centro de Saúde do 

trabalhador. 

As metas foram divididas em blocos, o bloco da vigilância em saúde, teve 

como objetivo: Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio de 

ações de promoção e vigilância em saúde. A diretriz para a saúde do Trabalhador 

foi: Implementar Ações do Programa de Vigilância em Saúde do Trabalhador, e as 

metas descritas para os anos respectivamente foram: Implementar 100% do 

programa. As ações e metas colocadas durante os quatro anos foram: 

 Ação: Desenvolver ações educacionais e assistenciais em indústrias.  

Meta: 02 ações semestrais com parceria com o DAS, conforme solicitação. 
 

 Ação: Monitoramento dos indicadores 

Metas: 01 reunião semestral com o a Unidade Sentinela para saúde do 
trabalhador; 01 boletim epidemiológico semestral;01 monitoramentos 
semestral, junto aos envolvidos; 

 Ação: Capacitação e/ou atualização dos profissionais de saúde da 

Unidade Sentinela para a notificação compulsória 

Meta: 01 capacitação/ ano 
 
 

Esse tipo de ação é preconizada nas portarias vigentes como as da RENAST, 

que, em síntese, ela está implementada a realizar ações assistenciais.  

 
 Ação: Contratação de profissionais para referência técnica do 

programa 

Meta: Contratação de enfermeiro (a) do trabalho; Contratação de auxiliar 
administrativo; Contratação de Técnico em Enfermagem do trabalho. Isso 
para o ano de 2014, e os respectivos anos, manter os contratos dos 
profissionais. 
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 Ação: Promover capacitação em parceria com o CEREST Jaboatão 

para toda a rede de saúde municipal. 

Metas: Capacitação para servidores da Vigilância em Saúde; Capacitação 
para servidores da Atenção básica; Capacitação para servidores da Média 
Complexidade. 
 

 Ação: Construção do perfil epidemiológico da saúde do trabalhador 

do município 

Meta: Perfil epidemiológico e situacional elaborado. 
 

Promover capacitação, construção do perfil epidemiológico, através de uma 

analise situacional, é bem pertinente de observar a atuação nos municipio é válido o 

diagnostico local, para assim tomar as medidas necessárias para a efetivação. 

 

 Ação: Implantar a notificação das doenças relacionadas ao trabalho 

em todos os níveis de atenção a saúde. 

Meta: Capacitação das Unidades de Saúde para a notificação das doenças 
relacionadas à Saúde do trabalhador 
 

 Ação: 80% das notificações de saúde do trabalhador com o item 

ocupação preenchida 

Meta: Capacitação da Unidade Sentinela; Capacitação das Unidades de 
Saúde; Monitorar o preenchimento correto da variável ocupação; Realizar 
busca ativa das fichas não preenchidas. 

 
Apesar de ter como um objetivo implantar as notificações das doenças 

relacionadas ao trabalho, é pertinente para contribuir na criação de um perfil 

epidemiológico que subsidia vários estudos e análises.  

 

6.4 Plano municipal 2018 2021 

 

Este Plano Municipal foi produzido baseado em análises de indicadores de 

saúde, indicadores do SISPACTO, do Contrato Organizativo de Ações Públicas em 

Saúde (COAP), dos Indicadores Básicos do SUS (IDSUS) e o relatório da última 

conferência de saúde realizada pelo Município ainda no ano de 2017.  

As suas ações e metas foram elaboradas através dos cinco eixos dos blocos 

de financiamento definidos desde Pacto Pela Saúde que são: Atenção Básica, 

Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Gestão do Sistema Municipal 

de Saúde e Assistência Farmacêutica, com intuito de facilitar as deliberações 

referentes aos conselhos e conferências municipais de saúde.  

A programação foi elaborada por uma análise de situação de saúde da 

população, através de indicadores foram observadas as necessidades do município, 

analisando as características presentes no municipio, nos interesses econômicos, 
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social e ambiental. As informações sistematizadas foram produzidas pelo Sistema 

de Informação em Saúde do SUS.  

A Saúde do Trabalhador entrou no Bloco 3, relacionado a Vigilância em 

Saúde. E foi direcionado entre ações, metas, indicadores, programação e 

responsáveis. 

 Ação: Criar uma plataforma, a fim de possibilitar a divulgação das 

ações e serviços destinados aos trabalhadores. 

Meta: 01 plataforma com divulgação de ações e serviços em saúde do 
trabalhador  

 Ação: Reimplementar a unidade sentinela em saúde do trabalhador 

no Hospital João Murilo de Oliveira 

Meta: 01 Unidade de saúde do trabalhador reimplementada. 
 

 Ação: Monitorar os indicadores das doenças relacionadas ao trabalho  
Meta: 02 boletins epidemiológicos anuais  

 
 Ação: Construção do perfil epidemiológico da saúde do trabalhador 

do município 

Meta: 01 perfil em saúde do Trabalhador anual 

 Ação: Preencher o campo ocupação das notificações de agravos 

relacionados ao trabalho. 

Meta: 95% das notificações de saúde do trabalhador com o item ocupação 
preenchida 

 Ação: Articular com CEREST inspeção em ambientes de trabalho 

rural 

Meta: 02 inspeções anuais 

 

As ações e metas desse último plano, mostram a questão de reimplantação 

da unidade sentinela, que não compõe mais as estratégias nacionais, considerando 

que todos os agravos relacionados ao trabalho são de notificação compulsória. O 

plano de saúde tem como intenção melhorar a qualidade de vida, de melhorias para 

a saúde da população. É de grande importância ter o comprometimento das 

equipes, para pode alcançar o objetivo esperado. 

De acordo com os documentos oficias analisados entre os quatro, dois deles 

remetia ao assunto de Saúde do trabalhador. Percebe-se, que ainda há dificuldade 

de implementação da Política de Saúde do trabalhador, diante dos quatro planos 

analisados, conseguimos identificar a inclusão da política apenas nos últimos dois 

planos municipais. Os Planos que se referem ao plano da vigência de 2006 à 2009 e 

2010 à 2013, não comentam a vigilância de saúde do trabalhador, não têm a 

vigilância como uma política ativa. Porém, os Planos dos períodos seguintes 

colocam saúde do trabalhador como parte da vigilância em saúde.  
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A percepção do município como executor está explicita nos dois documentos: 

no plano de 2014 à 2017, especifica em suas ações desenvolver ações de saúde do 

trabalhador, capacitar, criar um perfil epidemiológico, entre outros; e no plano 2018-

2021 novamente são postas ações bem parecidas de implantação, que podem 

constar como a continuação das referidas ações. Isso permite pensar que talvez o 

município não tenha conseguido atingir as metas em relação a saúde o trabalhador, 

e que foi necessário criar outras ações de implantação. A questão não está clara por 

não haver uma análise de execução do plano anterior. Mas existe reconhecimento e 

planejamento para cumprir as metas da política.   
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7 A SAÚDE DO TRABALHADOR NA LITERATURA RECENTE: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 

 

A partir do que foi encontrado na revisão de literatura e tendo em conta a 

diversidade de conceitos e referências, baseamos o nosso entendimento em alguns 

deles. O Quadro 4 relaciona a identificação dos artigos, e uma breve descrição dos 

assuntos contidos nos textos referentes ao conteúdo de inclusão na pesquisa: a 

competência municipal quanto à saúde do trabalhador. 
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Quadro 4 - Identificação dos artigos e uma breve descrição de conteúdo  

AUTORES TÍTULO Ano Atuação na Saúde do Trabalhador 

GALDINO ; 
SANTANA;FERRITE 

Os Centros de Referência em Saúde do 
Trabalhador e a notificação de acidentes de 
trabalho no Brasil 

2012 A notificação de acidentes no Brasil. 

AUGUSTO. Saúde do trabalhador na sociedade brasileira 
contemporânea. 

2012 Desafios e perspectivas do campo da saúde do trabalhador. 

MACHADO et al. 
Situação da Rede Nacional de Atenção Integral 
em Saúde do Trabalhador (Renast) no Brasil, 
2008-2009    

2013 

Procurou identificar as fragilidades e potencialidades da implantação 
Renast, com foco nas ações da VISAT, identificando a cobertura de 
atendimentos dos CEREST, como o financiamento, as equipes, e controle 
social. 

DALDON; LANCMAN. Vigilância em Saúde do Trabalhador – rumos e 
incertezas 

2013 
Argumenta a falta de estruturação da política de Saúde do Trabalhador e 
planejamento no nível municipal. 

PORTO, M.F. Saúde do trabalhador e modelo de 
desenvolvimento: aprofundando as origens e 
as contradições dos entraves.  

2013 Aprofundar o entendimento acerca da implantação das políticas públicas. 

QUILIAO; FASSA; 
RESTREPO. 

Processo de implantação de um Centro 
Regional de Referência em Saúde do 
Trabalhador no Rio Grande do Sul.  

2013 
Avalia a implantação do Cerest da  Região Oeste do estado do Rio 
Grande do Sul, evidenciando os principais problemas e propondo 
estratégias de melhorias no processo de implantação. 

RIBEIRO Vigilância em Saúde do Trabalhador: a 
tentação de engendrar respostas às perguntas 
caladas  

2013 
Trata-se de uma reflexão da implantação da Visat no Sus, identificando os 
principais fatores que levam a fragilidade da efetivação das ações. 

COSTA; LACAZ.; JACKSON 
FILHO.; VILELA. Saúde do Trabalhador no SUS: desafios para 

uma política pública.  
2013 

Questiona a efetividade das normas e a capacidade do município dar 
conta da VISAT, com o CEREST apenas como referência complementar, 
pela fragilidade da estrutura do município e limitação de competência 
diante da amplitude territorial dos processos produtivos.  

LOURENCO; LACAZ; Os desafios para a implantação da política de 
Saúde do Trabalhador no SUS: o caso da 
região de Franca-SP.  

2013 
Procurou identificar a efetivação da saúde do trabalhador na agroindústria. 
Identificando a maior fragilidade, na questão de notificações de agravos.  

MEDEIROS et al . Política de Saúde do Trabalhador: revisitando o 
caso do Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador de Campinas. 

2013 
Trata-se de uma comparação dos desafios encontrados em 2001 com a 
realidade de 2012 do Cerest de Campinas. 

LACERDA et al . Educação popular e controle social em saúde 
do trabalhador: desafios com base em uma 
experiência.  

2014 
Buscou-se refletir sobre novas possibilidades de trabalho interdisciplinar, 
de saúde do trabalhador com educação popular. 
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FERREIRA; AMARAL. A saúde do trabalhador e a (des)proteção 
social no capitalismo contemporâneo.  

2014 
A fragilidade do sistema no que diz respeito inserir os trabalhadores 
afastados por agravos e adoecimentos relacionados ao trabalho. 

PONTES; RIGOTTO. Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental: 
potencialidades e desafios da articulação entre 
universidade, SUS e movimentos sociais.  

2014 
Trata-se de conhecer as dificuldades e potencialidades da articulação da 
Universidade com os SUS. 

LACERDA E SILVA,  et al . Saúde do trabalhador na Atenção Primária: 
percepções e práticas de equipes de Saúde da 
Família.  

2014 
Identifica o potencial da Sáude do Trabalhador em sua ação no território, e 
sua não concretização em função de questões organizacionais e 
estruturais, como a inexistência de referência técnica em ST no município. 

AGUIAR; VASCONCELLOS; A gestão do Sistema Único de Saúde e a 
Saúde do Trabalhador: o direito que se tem e o 
direito que se perde.  

2015 
Trata-se de uma análise de dados da previdência e de documentos 
relativos a saúde do trabalhador, em relação da aplicabilidade na prática. 

SILVA; FERRAZ,  
RODRIGUES-JUNIOR; 

Ações em Saúde do Trabalhador 
desenvolvidas na Atenção Primária no 
município de Chapecó, Santa Catarina.  

2016 
Revela a Saúde do Trabalhador como marginal ao SUS e argumenta que 
a APS atua apenas na notificação de ARTs, em função da 
compulsoriedade. 

SIMOES; FREITAS; Análise sobre condições de trabalho de Equipe 
de Saúde da Família, num contexto de 
vulnerabilidades, Manaus (AM).  

2016 Verificar as condições de trabalho das equipes de saúde da família. 

SOUZA et al . A categoria saúde na perspectiva da saúde do 
trabalhador: ensaio sobre interações, 
resistências e práxis.   

2017 
Trata-se de uma análise da perspectiva da relação a saúde do trabalhador 
na área de saúde coletiva. 

SOUZA; MELO; 
VASCONCELLOS. 

Saúde do(s) trabalhador(es): do 'campo' à 
'questão' ou do sujeito sanitário ao sujeito 
revolucionário.  

2017 
As possibilidades e dificuldades enquanto sujeito ativo, em relação a 
saúde do trabalhador. 

VASCONCELLOS; AGUIAR. Saúde do Trabalhador: necessidades 
desconsideradas pela gestão do Sistema Único 
de Saúde.  

 
Uma análise das normas, analisar a coerência em relação a promoção, 
proteção e reabilitação da saúde dos trabalhadores.  

CASTRO; OLIVEIRA. Avaliação do trabalho na Atenção Primária à 
Saúde do município do Rio de Janeiro: uma 
abordagem em saúde do trabalhador.  

2017 
Avalia a Saúde do trabalhador da equipe de saúde da família e argumenta 
pela sobre carga das equipes em função da demanda reprimida da 
população, antes sem acesso a cuidados de saúde. 

Fonte: Autora 
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Com relação aos artigos lidos, especificando o objetivo de conhecer a política 

de saúde do trabalhador em município, percebe-se que a política deixa a desejar na 

sua integralidade, pelo fato da dificuldade da implementação da mesma nos 

municípios. 

Daldon e Lancman (2013) levantam a dificuldade da RENAST se consolidar 

como estratégia de fortalecimento da Saúde do Trabalhador e comentam: 

Uma das explicações propostas para essa situação seria a ausência de 
uma Política de Saúde do Trabalhador estruturada nos municípios e 
aprovada pelo controle social local, exigência mínima da Renast para a 
liberação de recursos. Outra explicação seria a falta de vontade política das 
instâncias superiores. Contudo, faltam estudos sistemáticos que expliquem 
esse fato (DALDON; LANCMAN, 2013). 

 Comentam ainda o não envolvimento da atenção básica e das ações de 

média e alta complexidade nas ações de saúde do trabalhador. De forma geral, sem 

diferenciar gestão estadual e municipal, argumentam com base em pesquisas 

anteriores quanto ao já citado não planejamento de ações, mas também quanto à 

fragilidade de suporte técnico e material, além da falta de articulação com 

Universidades para pesquisas e avaliações. Discutindo sobre a cidade de 

Piracicaba, especificamente, acrescentam a defasagem de recursos humanos e de 

treinamento, além da ausência de reflexões sistemáticas sobre saúde do trabalhador 

(DALDON; LANCMAN, 2013). 

 Contraditoriamente, no estado de São Paulo, a Saúde do Trabalhador tem 

dificuldade em cumprir seu papel em função da sobrecarga exclusivamente na 

vigilância de acidentes, que os municípios têm obrigação de investigar. 

Costa e colaboradores (2013), discutindo a implantação da Portaria 1823/12, 

da PNSTT, questionam a direcionalidade desta portaria para a execução da 

vigilância pelo município e posicionamento do CEREST como referência 

complementar ao município e ao estado, pois entendem que os municípios não têm 

estrutura para executar plenamente a VISAT, inclusive pelo aspecto fortemente 

assistencial da atenção básica e pelo fato dos riscos gerados pelos processos 

produtivos extrapolarem o território municipal. 

Silva e colaboradores (2014) identificam a atenção primária, de competência 

municipal, como espaço privilegiado de atuação da saúde na Saúde do Trabalhador, 
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Embora todo avanço tecnológico, e legal, sua implementação muitas vezes e 

impossibilitada pelo fato de ir contra pensamentos políticos reducionistas, que ao 

invés de atender interesses da população com propostas de serviços ativos no 

sistema de forma integral (PORTO, 2013). 

Trata-se da luta com o capitalismo, uma luta com a classe trabalhadora que 

esta inerente a processos econômicos, que ignoram muitas vezes a questão saúde. 

Esquecendo-se de levar em consideração os problemas de saúde referentes ao 

trabalho (SOUZA; MELO; VASCONCELLOS, 2017). 

Que mesmo diante das inovações de políticas públicas, em áreas 

intersetoriais, com objetivos e constituir a integração do atendimento ao usuário de 

forma plena e integral, isso não tem se dado (SILVA; FERRAZ; RODRIGUES 

JUNIOR, 2016). 

Umas das maiores dificuldades na área de saúde do trabalhador é a sua 

implantação no SUS, vários fatores levam a essa consideração, e na base destes 

fatores está a contradição capital x trabalho que muitas vezes é colocada com a 

hegemonia politica e econômica (VASCONCELLOS, 2017). 

À frente a contrariedade percebida na inserção das políticas sociais em 

município, é importante a compreensão integral dos princípios do SUS, a estratégia 

de autonomia e ampliação dos conceitos de saúde do trabalhador como ferramenta 

para avanços pontuais na prática da política (PORTO,2013) 

Conhecer o processo de implantação da rede de Saúde do trabalhador nos 

propicia descobrir, a fragilidade do sistema no processo de articulação, de diálogo 

entre as esferas de gestão (QUILIAO; FASSA; RESTREPO, 2013). 

Para Silva, Ferraz e Rodrigues Junior (2016) essa fragilidade se explicita na 

frágil atuação em ST pelas equipes de Saúde da Família, por diversos motivos, que 

incluem a falta de conhecimento sobre a política de saúde do trabalhador e ausência 

de suporte técnico e material. Essa situação, para os autores, torna a política de 

Saúde do Trabalhador “marginal” ao SUS, já que as equipes atuam apenas na 

notificação de acidentes graves, em função da compulsoriedade. Para estes autores, 

é fundamental resgatar a importância da Saúde de Trabalhador através do 

mapeamento de riscos no território, pela equipe de saúde da família (SILVA; 

FERRAZ; RODRIGUES JUNIOR, 2016) 

A importância de o governo federal dar início a uma abertura nas relações 

Inter setorial junto com a saúde a previdência e a educação. No processo de 
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regionalização de padronização na regionalização da saúde, padronização dos 

sistemas, na fidedignidade das informações, nos reconhecimentos das doenças e 

agravos, e na estruturação de planos e estratégias como capacitações para os 

profissionais, oportunizando uma maior cobertura de atendimento aos usuários do 

Sistema Único de Saúde, e um maior apoio aos colaboradores e gestores na área 

de ST, para melhores tomadas de decisões. Fazer um levantamento da situação de 

saúde do município para atrelar bem à proposta da política em atender a população 

diante suas necessidades.  Trabalhar as ações de saúde do trabalhador de forma 

prioritária (QUILIAO; FASSA; RESTREPO, 2013). 

Uma das possibilidades de estratégias, é fomentar o protagonismo de 

sindicados, um enfrentamento através do envolvimento de trabalhadores nos 

sistemas, nas conferências municipais, no controle social, fundamentando as 

informações legalizando as urgências da VISAT como política pública ativa (COSTA, 

2013). 

Para inserir o trabalhador sobre uma ênfase de luta da saúde é preciso 

reconhecer os avanços, reconhecer as possibilidades, os direitos que se tem, estar 

inserido no contexto de luta, ter a valorização para construir novos pensamentos que 

levam a contribuição para ir além, de modo a construir novos movimentos, identificar 

os problemas, sem negligenciar as necessidades de cada campo em questão. 

Avaliar a importância do ser ativo, na saúde do trabalhador (SOUZA; MELO; 

VASCONCELLOS, 2017). 

Legitimar a saúde do trabalhador no sistema público, é também identificar 

como um serviço de prevenção e promoção da saúde, uma vigilância atuante de 

forma que venha atender os princípios do SUS de forma integral, perceber a 

fragmentação do sistema, ir ao encontro de sanar essas rupturas formadas, por um 

processo estrutural com lacunas e fragilidades (LOURENCO; LACAZ, 2013). 

Sendo assim, na abordagem em que fazer saúde não só e assistência, mas 

sim favorecer o ambiente de trabalho, condições propícias, para o desenvolvimento 

das atividades. (SOUZA, 2017). 

É de grande relevância analisar através de um monitoramento as lacunas de 

implantação da rede integrada em saúde do trabalhador no SUS. A RENAST 

constitui uma rede de CEREST, que é percebido como um polo de estratégias para  

a saúde do trabalhador (MACHADO, 2013). 
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O reconhecimento dos trabalhadores no SUS, a percepção do território dos 

ambientes de trabalho, o levantamento de informações nas percepções da área, os 

principais adoecimentos, devem ser caracterizados pela atenção primaria, na qual 

se estabelece relação de vínculos próximos com os trabalhadores. Podendo assim 

inserir e abordar a saúde do trabalhador na atenção básica, e para os profissionais 

se inteirar dos assuntos, arraigar conhecimentos relativos ao risco do processo 

produtivo local, visto que a percepção de trabalho não é colocada apenas como algo 

limitado, mas em constantes mudanças nas quais, tantos os profissionais como os 

mecanismo de controle de avaliação e inserção da politica na saúde , tem que se 

adaptar  as transformações (LACERDA; SILVA, 2014; SOUZA, 2017). 

É importante esse dimensionamento, dos agravos de saúde ter uma 

abordagem Inter setorial, que possa ajudar no desenvolvimento das ações, dessa 

forma tende a fortalecer a rede de saúde do trabalhador, efetivar as notificações de 

agravos relacionados, a efetivação da notificação compulsória, resgatando todas as 

informações possíveis, para subsidiar argumentos para ações destinadas a saúde 

do trabalhador (LACERDA; SILVA, 2014). 

Sendo assim para corroborar as mudanças é necessário equipes capacitadas, 

inerentes ao assunto, a contribuição dos trabalhadores, onde permita um maior 

desenvolvimento teórico e prático, na perspectiva do ambiente de trabalho, para 

serem introduzidas melhorias capazes de atenuar, ou acabar com os riscos em 

relação ao trabalhador (SOUZA, 2017). 

Portanto, compartilhar conhecimentos é fazer novos conhecimentos 

enriquecedores, abordando a real necessidade do trabalhador ao seu ambiente 

laboral, pois é necessário conhecer o contexto para atuar de forma efetiva sobre 

isso. Nesse sentido, ressalta-se a importância a intersetorialidade: Não só o saber 

técnico, mas a coletividade das informações que leva a novas alternativas de 

consolidação e efetivação das ações (SOUZA, 2017). 

Para Castro e Oliveira (2016), isso inclui ainda o fortalecimento geral da 

atuação da Estratégia de Saúde da Família, já que ela atua ainda sem conseguir 

responder a toda a demanda reprimida da população, que não tinha acesso a 

cuidados de saúde antes da ampliação de cobertura da ESF. 
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8 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

É de grande importância perceber como a Política de Atenção à Saúde do 

Trabalhador é composta nos municípios, e que público ela abrange, se realmente é 

eficaz, considerando que o município é o grande executor da política de saúde no 

SUS. Contudo, historicamente a Saúde do Trabalhador se revela uma estratégia de 

saúde importante, mas que tem muitos impasses, como falta de clareza nos diálogos 

com as instâncias de coordenação, com as esferas de pactuação do governo, na 

vulnerabilidade das informações, a precariedade nos registros dos casos referentes 

a saúde do trabalhador, o controle social. Para ser uma vigilância ativa, é necessário 

esse comprometimento de forma competente, de forma clara e objetiva das funções, 

dos processos, do controle da fiscalização (MACHADO, 2013). 

É interessante perceber a saúde do trabalhador, não só na instância de 

saúde, por si só, é um contexto de educação que precisa ser bem direcionado 

estruturalmente. A Educação popular é uma educação comprometida, participativa e 

de valorização dos interesses e nas perspectivas do direito do povo. É interessante 

quando trata a inserção da educação popular na prática junto com a saúde do 

trabalhador, mostrando uma possibilidade de aprofundar a política de saúde nas 

comunidades diretamente com os trabalhadores (LACERDA, 2014) 

Dessa forma tem a necessidade de gerar conhecimentos em relação ao 

processo de trabalho, para assim subsidiar estudos que levem em consideração, as 

formas de adoecimentos e agravos. Uma maneira importante, para o entendimento 

do processo saúde e doença, com a percepção do trabalhador, juntos com 

conhecimento técnico, sendo capaz de facilitar a ligação dos agravos com o 

ambiente de trabalho (SOUZA, 2017). 

 Bem pertinente para juntar os conhecimentos e através das políticas 

implementar em ações junto com a população de acordo com as necessidades, tirar 

as dúvidas direcionar para os caminhos corretos dentro do serviço público, enfim 

entre outras estratégias que podem ser criadas a partir de uma nova concepção de 

saúde ligada à educação popular. (LACERDA, 2014) 

 Além de corroborar para um incentivo acadêmico, no qual pode se 

estabelecer em conjunto projeto de extensão e pesquisa, no processo de 
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conhecimentos a política e entraves e desafios, diante da nova conjuntura, acerca 

do trabalhador. Uma possibilidade de crescimento de aprofundamento nessa área, 

envolvendo trazendo assim uma multidisciplinaridade, que envolve e reconhece a 

saúde do trabalhador como parte importante do sistema de saúde (LACERDA, 

2014). 

Uma possibilidade é a de ativar o controle social, que mencionado na política 

e nos outros artigos que mostram a fragilidade dessa questão, permitindo assim a 

criação de novos espaços através da cultura, do diálogo, do controle social, dos 

profissionais de saúde, podendo assim possibilitar estudantes a novas estratégias, 

que impulsionariam a se aprofundar, a ter conhecimento dessa vigilância, e uma 

forma de trazer a efetivação que o SUS tanto almeja na saúde do trabalhador 

(LACERDA, 2014). 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após o desenvolvimento da proposta, pudemos identificar, que os municípios 

têm dificuldades em relação a implantação da politica, tendo em vista os artigos lidos 

e analisados. 

Muitas reflexões foram surgindo durante a elaboração desse trabalho, uma 

delas é a questão da avaliação e da implementação a nível municipal de forma ativa. 

É preciso embasamento e na área estudada, conhecimento especifico, e, sobretudo, 

uma analise constante da real necessidade de cada municipio para poder adequa-se 

a política. 

A análise dos Planos de Saúde de Vitória de Santo Antão corroborou a 

argumentação identificada nos textos, de que o município tem escassez de 

planejamento na área, pois apenas os planos mais recentes, a partir de 2014, 

expressam algum planejamento e, além de não se identificar uma análise de 

cumprimento das metas, percebe-se desatualização em relação às normas mais 

recentes que não preveem mais a implantação de unidades sentinela, considerando 

a compulsoriedade da notificação de agravos em ST. 

É um grande desafio adentrar na percepção de autores para poder identificar, 

as principais causas que impedem a concretização da política vigente no país, em 

muitos municípios, a partir das normatizações vigentes, dos documentos oficias, da 

revisão da literatura, uma sistematização para estimar o grau de implementação de 

forma qualitativa.    

No entanto consideramos este um estudo, uma oportunidade que possa 

contribuir para o debate, levando em consideração a política de Saúde do 

trabalhador e a sua implementação no âmbito municipal. Onde se vê uma fragilidade 

enquanto sistema integral, e também subsidiar outras pesquisas, atribuindo novos 

valores de concepção da política pública. A interdisciplinaridade, por exemplo, como 

um mecanismo de construção de novo saberes e novas práticas. 

No âmbito acadêmico, poucos estudam abordam o tema, com isso o estudo 

pode levar a contribuir para o levantamento de novos parâmetros de avaliação, 

referente à estrutura dos municípios, a cobertura alcançada a implantação da 

política, as habilidades dos profissionais, as formas de capacitação. 
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A leitura dos textos mais recentes demonstra que a própria abordagem das 

competências municipais em Saúde do Trabalhador é frágil. A maioria dos textos 

que discute a gestão da saúde do trabalhador discute a ação da RENAST, do estado 

e do município em um mesmo argumento, sem explicitar o que cabe a cada um. 

Aparentemente, um dos problemas da Política de Saúde do Trabalhador no país é 

que não há a mesma clareza de atuação, e distinção de competências, que há para 

as demais ações do SUS. 

Ou ainda, aparentemente a RENAST não conseguiu chegar aos municípios, 

permanece pautada por uma história de importantes articulações entre o nível 

estadual e órgãos federais, na atuação sobre riscos no processo produtivo. É 

importante avaliar novos caminhos para estudar as relações interdisciplinares com a 

colaboração das Universidades, permitindo aproximações entre interesses 

acadêmicos, controle social junto com serviços públicos, para impulsionar 

estratégias na cobertura, como avanços acadêmicos, tornando assim um sistema 

interessante, proporcionando uma dimensão ativa na implementação da politica de 

saúde brasileira. Especificamente, em relação a nosso estudo, desenvolvendo 

aprofundamentos quanto às fragilidades e potencialidades da atuação do município 

na Política de Atenção à Saúde do Trabalhador. 
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