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RESUMO 

 

 

 

Esta dissertação buscou investigar as mudanças ocorridas na 
organização do trabalho das equipes da Estratégia em Saúde da Família, do 
curso em Saúde do Trabalhador, oferecido pelo CEREST/AM no ano de 2008. 
O estudo compreendeu duas etapas: documental e de campo. Na documental, 
buscou-se em LACAZ, MERLO, ANTUNES, SANTOS entre outros, a 
compreensão da relação saúde-trabalho-doença a partir das primeiras inter-
relações até a criação das UBS brasileiras onde atuam as Equipes em 
Estratégia Saúde da Família (ESF). Foram investigadas mudanças ocorridas 
na organização do trabalho das Equipes em ESF pós-curso e como as políticas 
dessa área atendem a necessidades de promoção e de atenção aos 
trabalhadores. A pesquisa de campo, qualitativa de caráter descritivo, através 
de entrevistas roteirizadas, foi realizada com dois grupos de egressos do Curso 
em Saúde do Trabalhador, a maioria com formação técnica, sendo um grupo 
do município de Borba e o outro, de Uricurituba. As falas dos participantes 
foram transcritas e estudadas por meio da análise de conteúdo. Foram 
selecionados os temas mais recorrentes, posteriormente agrupados em 
núcleos temáticos e transformados nas unidades de análise: Sujeitos 
Amazônicos; A Rotina de Trabalho dos Egressos do Curso em Saúde do 
Trabalhador; Processos de Educação na Estratégia Saúde da Família; A 
Influência do Curso em saúde do trabalhador. Cada tema possibilitou a 
investigação de subtópicos necessários à compreensão da realidade dos 
trabalhadores destes municípios. Os resultados encontrados apontam a 
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necessidade da formação constante dos profissionais que atuam na região de 
modo a garantir melhor qualidade dos serviços e da saúde do próprio 
trabalhador, bem como a inserção de programas que garantam a fixação dos 
profissionais na região, de modo a formar equipes mais eficientes e eficazes 
nesses locais ermos, onde o conhecimento chega de forma lenta e 
compartimentada.  

Palavra - Chaves: Saúde do Trabalhador, Educação Permanente, 
Estratégia Saúde da Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation investigates the changes in the organization of work of 
the teams of the Family Health Strategy, Course in Occupational Health offered 
by CEREST / AM in 2008. The study comprised two stages: Documentary and 
field. In the documentary, we searchsought in LACAZ, MERLO, Antunes, 
SANTOS among others, understanding the health-work-disease relationship 
from the first inter – relation ships to the creation of the Brazilian UBS where 
move the Crew in the Family Health Strategy ( FHS ). Changes in work 
organization in the FHS Crew post-stroke and how policies address the needs 
of this area of promotion and attention to workers were investigated. The field 
research, qualitative descriptive character through scripted interviews was 
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conducted with two groups of graduates Course in Occupational Health, the 
majority of technical training, and a group of the municipality of Borba and other, 
Uricurituba. By the participants were transcribed and analyzed using content 
analysis. The most recurrent themes subsequently grouped in thematic units 
and processed in the analysis were selected: Subjects Amazon; Routine Work 
of Graduates Course in Occupational Health; Processes of Education in the 
Family Health Strategy; The Influence of the Course in occupational health; 
each subject enabled the investigation of subtopics needed to understand the 
reality of workers in these counties. The results indicate the need for constant 
training of professionals working in the region to ensure better quality of 
services and the health of the worker himself, as well as the inclusion of 
programs to ensure the fixing of professionals in the region to form teams more 
efficient and effective in these desolate places, where knowledge comes slowly 
and compartmentalized way. 

Word - Keys: Occupational Health, Continuing Education, Family Health 
Strategy. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1 Contextualização do Estudo 
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A motivação para realizar este trabalho/estudo vem da prática como 

enfermeiro na Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, mais precisamente 

atuando no Departamento de Atenção Básica / DABE na Área Técnica Saúde 

do Trabalhador. Esta terminologia Saúde do Trabalhador, refere-se a um 

campo da saúde coletiva que visa compreender as relações entre o trabalho e 

o processo saúde/doença. Nessa acepção, consideram-se saúde e doença 

como processos dinâmicos, estreitamente articulados com os modos de 

desenvolvimento produtivo da humanidade em determinado momento histórico, 

a partir do princípio de que a forma de inserção dos homens, mulheres e 

crianças nos espaços de trabalho contribui decisivamente para formas 

específicas de adoecer e morrer (BRASIL, 2001). 

 

Dentro da área temática em estudo dois conceitos precisam estar bem 

definidos: Trabalhador e Trabalho. Trabalhador é todo indivíduo que exerça 

uma atividade remunerada, independente de sua inserção no mercado de 

trabalho formal ou informal, inclusive de maneira familiar e/ou doméstica. 

Ressalta-se o crescimento acentuado do mercado informal nos últimos anos no 

Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, cerca 

de 2/3 da população economicamente ativa – PEA têm desenvolvido suas 

atividades de trabalho na informalidade. É importante destacar, ainda que a 

execução de atividades de trabalho no espaço familiar tem acarretado a 

transferência de riscos1 ocupacionais para o fundo dos quintais, ou mesmo 

para dentro das casas, num processo conhecido como domiciliação do risco. 

 

                                                           
1 RISCO – Perigo, situação ou fator de risco refere-se a uma condição ou a um conjunto de 

circunstâncias que tem o potencial de causar um efeito adverso (BMA, 1987). Ou seja, risco é um 

conceito abstrato, não observável, enquanto fator de risco ou situação de risco é um conceito concreto, 

observável. 
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No que se refere ao conceito de trabalho, trata-se, aqui do ato 

necessário para a manutenção da vida humana sobre a Terra, sendo 

fundamental para definir as condições de saúde de cada indivíduo, já que o 

momento do labor é o espaço privilegiado para a realização do ser humano 

enquanto espécie consciente de sua própria existência e de sua temporalidade 

(MERLO,1991). No entanto ao longo dos anos a Política de Saúde do 

Trabalhador acontecia de forma desfragmentada para a área, uma vez que 

possuía interface com as políticas econômicas, de indústria e comércio, 

agricultura, ciência e tecnologia, educação, além de estarem associadas com a 

política do trabalho, previdência social e meio ambiente. 

 

Nesse sentido o Ministério da Saúde através da COSAT2 buscou 

formular uma Política Nacional de Saúde do Trabalhador – PNST, tendo como 

base a luta de operários brasileiros organizados por suas representações nos 

Estados e Municípios. O resultado deste esforço foi a criação da RENAST3, 

que tem como objetivo articular nacionalmente as ações de saúde na área, 

alem de ampliar os espaços sociais no sentido de fortalecer a participação ativa 

da sociedade quanto ao tema. Como estratégia a RENAST, criou os CEREST4, 

cujo objetivo é promover e proteger a saúde dos trabalhadores por meio de 

ações de promoção e vigilância, da saúde ou assistência a ela, bem como 

fomentar a participação do controle social e viabilizar a pactuação dentro ou 

recípocra entre setores. 

 

                                                           
2 COSAT – Área Técnica Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. 

3 RENAST – Rede de Assistência a Saúde do Trabalhador. 

4  CEREST – Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador é um órgão articulador e 

organizador no seu território de abrangência, das ações intra e intersetoriais de saúde do trabalhador, 

assumindo uma função de retaguarda técnica dos pólos irradiadores de ações e idéias de vigilância em 

saúde, de caráter sanitário e de base epidemiológica, no âmbito da Atenção Primária e mais 

especificamente no bojo da estratégia de Saúde da Família, definido pelo MS como um dos eixos 

organizadores das ações do SUS, deverão ser concentrados esforços no sentido de garantir o acesso a 

uma atenção qualificada para estabelecer o nexo causal entre o quadro de morbimortalidade verificado 

no âmbito dos processos de trabalho de um determinado território. 
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No momento, em que o processo de descentralização das ações de 

saúde consolida-se em todo o país, um dos mais importantes desafios sobre os 

quais os municípios brasileiros têm se debruçado é o da organização da rede 

de prestação de serviços de saúde, em consonância com os princípios do 

Sistema Único de Saúde – SUS: descentralização dos serviços, universalidade, 

hierarquização, equidade, integralidade da assistência, controle social, 

utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, entre 

outros. 

 

Para tanto a municipalização e distritalização do SUS tornam-se 

espaços de territórios5 estratégicos em proteção da saúde do trabalhador. 

Com intuito de garantir uma assistência integral ao trabalhador o  

CEREST AMAZONAS, para consolidar a Política de Saúde do Trabalhador e 

subsidiar as ações de diagnóstico, tratamento e vigilância no Estado promoveu 

um Curso de Saúde do Trabalhador, em 2008, voltado para os profissionais de 

saúde que atuam na Atenção Primária6. O curso teve como diferencial a 

formação dos instrutores, que foram selecionados através de critérios como: 

disponibilidade para viajar e noções da Politica de Saúde do Trabalhador; nível 

superior na área da saúde. A oficina pedagógica teve como papel principal 

discutir as duvida existente pelos tutores do conteúdo programático e da 

                                                           
5  Segundo Vilaça (1993), os distritos sanitários no País, correspondem aos SILOS (Sistemas 

Locais de Saúde) criados como consequência da Resolução X, da XXXIII Reunião do Conselho Diretivo da 

OPAS 1998. Os distritos devem ser compreendidos como processo social de mudanças de práticas 

sanitárias, tem dimensão política e ideológica (microespaço social) na estruturação de uma nova lógica 

de atenção, pautada no paradigma da concepção ampliada do processo saúde-doença, o que implica 

mudança cultural da abordagem sanitária. 

6  Atenção Primária de acordo com a Organização Panamericana de Saúde – OPAS (2005), deve 
constituir a base dos sistemas nacionais de saúde por ser a melhor estratégia para produzir melhorias 
sustentáveis e maior equidade no estado de saúde da população. A APS pode ser definida como um 
conjunto de valores – direito ao mais alto nível de saúde, solidariedade e equidade – um conjunto de 
princípios – responsabilidade governamental, sustentabilidade, intersetorialidade, participação social, 
entre outros – e como um conjunto indissociável de elementos estruturantes – atributos – do sistema 
de serviços de saúde; acesso de primeiro contato, integralidade, longitudinalidade, coordenação, 
orientação familiar e comunitária e competência cultural.  
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metodologia do curso, tendo como intuito diminuir a diferença técnico científico 

de cada multiplicador em sala de aula, proporcionando assim aos profissionais 

de saúde um curso com qualidade técnica. A formação foi oferecida nos três 

turnos para grupos de 30 profissionais indicados pelo gestor local (Secretário 

de Saúde), com conteúdo programático pautado nos princípios e diretrizes da 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador através das legislações do 

Ministério do Trabalho e Emprego / MTE, Ministério da Previdência e 

Assistência Social / MPAS, Ministério do Meio Ambiente / MMA e Ministério da 

Saúde / MS.  

 

Durante a vigência do curso, 2.220 profissionais foram qualificados para 

o desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador. Os benefícios 

propostos e esperados do curso estavam na formação de profissionais aptos 

para efetivar a implantação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador na 

rede de saúde do SUS, no Amazonas, no âmbito da atenção primária. 

 

A experiência de coordenar o Curso em Saúde do Trabalhador nos 

inquietou a ponto de transformá-la na questão de estudo: Quais mudanças 

ocorreram nas práticas dos egressos do Curso em Saúde do Trabalhador após 

o referido curso? O desejo de investigar a repercussão do curso nas práticas 

se concretizou, quando fui aprovado no Mestrado Profissional em Ensino em 

Ciências da Saúde para a Região Norte (MPNorte) pela Universidade Federal 

de São Paulo – UNIFESP. Percebi no mestrado a possibilidade de aprofundar 

a temática em questão de forma que a cada módulo do MPNorte abria-se uma 

porta de um novo horizonte a conquistar. 

 

 Durante as disciplinas, surgiam espaços de interações e experiências 

apresentados nas falas dos mestrandos nas quais emergiam grandes 

discussões acerca dos temas abordados pelos professores. Percebia, naqueles 

momentos, a aproximação da docência com a assistência. 
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Considero ainda que o mestrado não só me aproximou dos saberes 

didáticos e pedagógicos, como também daqueles específicos da minha área de 

atuação, trazendo transformações profundas a minha prática profissional. Em 

relação a isso, Pontes (2004) afirma que investigar a própria atividade técnica é 

uma ação que propicia ao profissional o esclarecimento e a resolução de 

problemas, a transformação profunda de sua identidade e o redirecionamento 

de seus interesses e prioridades. 

 

 

1.2 Questões Norteadoras 

 

O desenvolvimento deste estudo buscou orientação nas seguintes 

questões: 

 Quais são as práticas desenvolvidas pelas Equipes de Estratégia 

Saúde da Família após o Curso em Saúde do Trabalhador? 

 Quais mudanças ocorreram na organização do trabalho das 

equipes de estratégia saúde da família após o curso em saúde do 

trabalhador? 

 Que relação existe entre os aprendizados adquiridos pelos 

egressos no Curso em Saúde do Trabalhador e as práticas 

desenvolvidas? 

 

2 – OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Investigar as mudanças ocorridas na organização do trabalho das 

equipes da estratégia em saúde da família, após a realização do curso em 

saúde do trabalhador, desenvolvido pelo CEREST/AM, no período de 2008 a 

2010, nos municípios de Borba e Urucurituba. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
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Identificar as práticas desenvolvidas pelas Equipes Estratégia Saúde da 

Família dos Municípios de Borba e Urucurituba, com os egressos do Curso 

desenvolvido pelo CEREST. 

Identificar, a partir das falas dos egressos, mudanças ocorridas na 

organização do trabalho das equipes da ESF, após o curso em saúde do 

trabalhador;  

 

Dimensionar a relação entre os aprendizados dos egressos adquiridos 

no curso em saúde do trabalhador e as práticas desenvolvidas pelas Equipes 

Estratégia Saúde da Família. 

 

 

 

 

 

 

 

3 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Dimensão histórica da Política de Saúde do Trabalhador no SUS 

 

Originada na medicina do trabalho, a Saúde do Trabalhador7 é fruto de 

um modelo ineficiente de assistência à saúde ocupacional, pois não conseguiu 

                                                           
7 Saúde do Trabalhador é um conjunto de atividades que se destina, através das ações de 

vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção de saúde dos trabalhadores, 
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atender seus propósitos que foi a não concretização do apelo á 

interdisciplinaridade (as atividades apenas se justapõem de maneira 

desarticulada); capacitação de recursos humanos ineficientes, a produção de 

conhecimento e de tecnologia de intervenção não acompanharam o ritmo da 

transformação dos processos de trabalho; manutenção da saúde ocupacional 

no âmbito do trabalho, em detrimento do setor saúde. Cuja contextualização no 

cenário nacional ou mundial tornou-se essencial para sua compreensão na 

atualidade. 

A saúde do trabalhador é um campo de práticas e 
conhecimentos cujo enfoque teórico-metodológico, no 
Brasil, emerge da Saúde Coletiva, buscando conhecer (e 
intervir) (n)as relações trabalho e saúde-doença, tendo 
como referência central o surgimento de um novo ator 
social: a classe operária industrial, numa sociedade que 
vive profundas mudanças políticas, econômicas, sociais 
(LACAZ, 2007). 

 

As primeiras preocupação com a saúde dos operários, surgiram na 

Inglaterra na primeira metade do século XIX, durante a Revolução Industrial 

com  seu processo acelerado e desumano de trabalho nas produções. Nesse 

contexto, o Empresário Robert Dernhan, proprietário de uma fábrica têxtil, 

inquietou-se com as condições precárias de seus empregados, os quais não 

possuíam nenhum cuidado médico, a não ser os serviços oferecidos por 

filantropia. Dernhan procurou o seu médico, Robert Baker para indicar a forma 

de resolver a situação de seus empregados. A sugestão de Baker foi a de  

colocar um profissional médico dentro da empresa a fim de visualizar e intervir 

nas posturas e nos processos de adoecimento dos operários. A partir destas 

ações individuais, surge em 1830 os primeiros serviços de medicina do 

trabalho, sendo desencadeados posteriormente por toda Europa (Mendes, 

1991). 

                                                                                                                                                                          
assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 

agravos advindos das condições de trabalho. Lei 8080/90 Artigo 6º, parágrafo 3º. 
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A partir da segunda metade do século XIX a medicina do trabalho 

transformou suas práticas passando pela saúde ocupacional até chegar à 

Saúde do Trabalhador. Tal processo de evolução só foi efetivado em 1953 

através da Organização Internacional do Trabalho/OIT, número 97 a qual 

recomendava a “proteção da saúde dos trabalhadores” e orientava a formação 

de médicos do trabalho aos países membros de seu comitê. Somente em 1958 

foi criado o primeiro serviço de Medicina do Trabalho, recomendado pela OIT, 

cujo objetivo era assegurar a proteção dos trabalhadores contra os riscos 

presentes nos ambientes de trabalho, garantindo-lhes a integridade física e 

mental (Mendes e Dias, 1991). 

Durante anos, trabalhadores permaneceram nas indústrias da época em 

condições precárias para o ser humano. Com o esforço pós-guerra dos países 

europeus, iniciou a busca por novas tecnologias e o desenvolvimento de novos 

processos industriais. Naquela época, a medicina do trabalho se apresentava 

impotente em solucionar os problemas de saúde causados pelos novos 

processos de produção. Surge então a Saúde Ocupacional, que centrava seus 

esforços não somente no trabalhador, mas nos ambientes de trabalho, onde 

estão inseridos os trabalhadores. Com esse enfoque a Saúde Ocupacional 

analisa os processos de adoecimento de trabalhadores expostos aos diversos 

riscos em seu ambiente de trabalho. 

Para Mendes & Dias (1991), o modelo inovador não manteve seu 

pressuposto de atender a necessidade de produção. Apesar das mudanças 

conquistadas no âmbito da legislação trabalhista, foram mantidas na legislação 

previdenciário-acidentária uma assistência individualizada e medicalizada, 

direcionada somente aos trabalhadores formais. Os fatores que apontam para 

o insucesso da Saúde Ocupacional são: assistência mecanicista somente ao 

trabalhador com ambiente de trabalho excluído; ações que acontecem de 

forma interdisciplinar e se justapõem de maneira desarticulada no interior das 

indústrias; a ausência de capacitações nos novos trabalhadores durante os 

novos processos produtivos compromete o ritmo de produção, e, por fim o 
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modelo, apesar do enfoque coletivo, continua a ser abordado apenas como 

objeto nas ações de saúde. 

Com base na insuficiência da Saúde Ocupacional, um novo movimento 

surge na década de 60, valorizando a vida, revendo o significado do trabalho e 

a participação dos trabalhadores nas questões de saúde e segurança. Esses 

anseios propiciam a criação da Política em Saúde do Trabalhador com uma 

proposta de atenção integral à saúde, na perspectiva de ampliar o olhar para 

além do processo laboral, considerando os reflexos do trabalho e das 

condições de vida dos indivíduos e das famílias. Mas, para um efetiva mudança  

faz-se necessária uma abordagem interdisciplinar e a utilização de novos 

instrumentos, saberes e tecnologias originadas em diferentes áreas do 

conhecimento, [...] (BRASIL, 2006). 

 

As atuais alterações no âmbito das relações laborais na Política de 

Saúde do Trabalhador acontecem nos seus diversos ambientes e nas 

diferentes formas de realizá-lo. Essa alteração acompanha um movimento 

mundial de reestruturação dos modelos de produção, baseados em novas 

tecnologias industriais que evoluíam de forma acelerada, traduzidas por novos 

processos de industrialização, novos equipamentos e novos produtos químicos. 

Associada a essa mudança, vêm a globalização dos mercados internacionais, 

bem como a economia a ela relacionada, efetivadas no mundo do trabalho por 

meio de privatizações dos serviços públicos; incorporação tecnológica na 

produção de bens e serviços; aumento do trabalho informal e diminuição na 

exclusão social. Tais transformações, bruscas e rápidas, trazem grandes 

consequências à saúde do trabalhador (MINAYO et al, 2003). 

Para Oliveira e Fagundes, (2001) a Saúde do Trabalhador é um campo 

pouco explorado, e pouco tem se dito sobre as “vivências e conhecimentos” 

relacionados às suas atividades laborais de forma sistemática de modo a 

fortalecer as ações no âmbito da vigilância em saúde. Nesse aspecto, existem 

poucos estudos e registros que apontam o trabalho como fator de 

adoecimento. Tais causas são atribuídas aos processos e modelos produtivos. 

Como consequência de ambientes hostis, alguns trabalhadores se desvinculam 
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do convívio familiar e social em prol do trabalho, desconstruindo seu vínculo 

social com a vida. 

 

Para Mendes & Dias (1991) a saúde do trabalhador, busca explicações 

acerca do adoecer e do morrer das pessoas, estudando processos de labor, de 

forma articulada com um conjunto de valores e crenças, e considera o trabalho 

como organizador da vida social, como espaço de dominação e submissão do 

trabalhador pelo capital. No processo saúde x doença x trabalho, trabalhadores 

buscam o controle sobre as condições dos ambientes de trabalho com intuito 

de uma vida mais saudável.  

 

No Brasil alguns fatores contribuíram para que este cenário mudasse 

como: alto índice de acidentes de trabalho, capacidade de diagnóstico 

ineficiente, e registro que era ínfimo na década de 80. Diante destes fatos a 

OIT pressionou o então governo militar por providências em curto prazo de 

tempo. Neste mesmo tempo as organizações de trabalhadores se mobilizaram 

por melhores ambientes de produção cujas condições contribuíssem para a 

melhoria da qualidade de vida. Este era o objetivo de centenas de 

trabalhadores brasileiros. Sabendo que essa busca ultrapassaria os muros das 

indústrias, as organizações de classe operárias sindicais se mobilizaram para 

lutar. Sendo assim, trabalhadores brasileiros representados por seus sindicatos 

participaram da VIII Conferência Nacional de Saúde e a I Conferência Nacional 

de Saúde do Trabalhador, na qual discutiram diversos temas relacionados à 

saúde do trabalhador, que foram decisivos para as mudanças dos novos 

enfoques na Constituição Federal de 1988.  

Vale ressaltar que com a criação do SUS em 1988, o Estado assume o 

papel de garantir atendimento de saúde para todo trabalhador brasileiro, seja 

seu vínculo formal ou informal, rompendo definitivamente com o modelo 

vigente que prestava assistência à saúde somente para trabalhadores que 

possuíam vínculo formal (DIAS e SILVA, 2013). 
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A nova Carta Magna em seu artigo 198, afirma que “[...] As ações e 

serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único de saúde [...]” e em seu artigo 200, está definido 

que “[...] ao Sistema Único de Saúde compete [...] executar as ações de saúde 

do trabalhador [...]” assim como “[...] colaborar na proteção do meio ambiente, 

nele compreendido o do trabalho [...]”. 

 

É possível dizer que a nova carta magna no Brasil, milhões de 

trabalhadores brasileiros com vínculo formal e informal têm garantido o 

diagnóstico, tratamento e reabilitação da sua saúde quando lesionados, mas 

que precisam lutar para que esta garantia de fato torna-se realidade. Como 

retaguarda ao trabalhador, foram criados diversos ministérios a legislar em prol 

da população economicamente ativa, sendo eles: Ministério da Previdência 

Social que garante ao trabalhador benefícios salarial, quando lesionado em seu 

ambiente de trabalho; Ministério do Trabalho e Emprego que garante através 

das Normas Regulamentadoras, ambientes salubres;  Ministério da Saúde que 

garante assistência e reabilitação aos trabalhadores lesionados; e Ministério do 

Meio Ambiente que garante ambientes saudáveis sem poluição através de uma 

legislação rígida sobre os destinos dos lixos produzidos por industrias, 

garantindo assim ambientes saudáveis.  

 

O processo de consolidação e acompanhamento ao trabalhador 

brasileiro ganhou notoriedade a partir da criação da Rede Nacional de 

Assistência à Saúde do Trabalhador / RENAST pela portaria MS Nº 1679/02  

SUS. Esse ato representou o aprofundamento da institucionalização e do 

fortalecimento da saúde do trabalhador, no âmbito do SUS ao reunir as 

condições para o estabelecimento de uma política de estado e os meios para 

sua execução articulando a criação dos CEREST, localizados em cada uma 

das capitais do Brasil, com lócus privilegiado de execução, com atribuições de 

articulação, suporte técnico científico às intervenções do SUS no campo da 

Saúde do Trabalhador, atuando de forma pactuada intra e inter-setorialmente 

em cada região do Brasil (DIAS, 2013). 
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Atualmente, existem 210 CEREST’S de acordo com a Portaria 2.978 

de 15 de dezembro de 2011. No Amazonas, o CEREST Estadual está sob a 

coordenação da Secretaria Estadual de Saúde – SUSAM. O Estado possui 

ainda (02) CEREST Regionais, um localizado no município de Tefé e o outro 

localizado no município de Manaus, ambos estão sob a coordenação das 

Secretarias Municipais de Saúde e sob coordenação geral do CEREST 

Estadual. 

 

Os CEREST’s têm a missão de fortalecer a política de saúde do 

trabalhador, garantindo a eliminação dos riscos presentes nos ambientes de 

trabalho a partir das incursões dessa política na atenção primária, realizada 

através das ações desenvolvidas pelas equipes de saúde da família em seus 

respectivos territórios. Ainda desenvolve o papel de suporte técnico, de 

educação permanente, de coordenação de projetos de assistência, promoção e 

vigilância à saúde dos trabalhadores, no âmbito da sua área de abrangência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 A Atenção Primária como eixo norteador das ações de saúde no 

SUS 

 

A Política Nacional de Atenção Básica / PNAB é um conjunto de 

experiências acumulada ao longo dos anos por profissionais e população 

envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema 
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Único de Saúde - SUS. Nas unidades federativas do Brasil, e em seus 

municípios, a atenção básica se caracteriza como porta de entrada do SUS, 

atuando de forma descentralizada, próximo das comunidades rural / urbana.  

No Brasil, o Sistema Único de Saúde está organizado em três níveis 

(primário, secundário e terciário). O nível primário está organizado de forma 

que todo cidadão brasileiro, para ter acesso aos demais níveis, tenha que 

passar por ele. O segundo nível é o secundário, para se ter acesso a este nível 

o usuário precisar passar pelo primeiro nível, ou seja, ser encaminhado por um 

médico assistente da Estratégia Saúde da Família. O terceiro nível é a alta 

complexidade, composto por prontos - socorros e hospitais, o qual atende os 

usuários de imediato em caso de emergência, mas, em caso de tratamento 

eletivo por qualquer patologia o usuário precisa ser encaminhado pelo primeiro 

nível e segundo nível, este processo se chama de referência e contra 

referência.   

Esse fluxo tem o objetivo de atender os princípios do SUS que são 

equidade, integralidade, universalidade, através dos níveis de assistência 

existente no Sistema Único de Saúde no Brasil.  

No nível Primário as UBS garantem ações primárias voltadas para a 

promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação da 

saúde. Assim, EESF e o PACS são programas de saúde habilitados na 

atenção primária, inseridos nas Unidades Básicas de Saúde. Suas ações são 

delimitadas por territórios definidos pelo número de famílias, garantindo a 

responsabilidade sanitária de cada localidade. As ações de promoção e 

intervenção sobre os determinantes e condicionantes de saúde localizados nos 

territórios, refletem-se no uso de baixa tecnologia, proporcionando a seus 

usuários um atendimento com possibilidade de uma vida saudável (BRASIL, 

2006a). 

Para ampliar o programa foi lançada a Política Nacional de Atenção 

Básica / PNAB, através da Portaria 648 de 28 de março de 2006, fortalecendo 

as mudanças ocorridas contínua e eficazmente. Nesse processo de transição 
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da atenção primária no Brasil várias alterações na legislação ocorreram para a 

inserção e consolidação da Estratégia Saúde da Família na atenção primária. 

Aos poucos os entes federados aceitaram a implantação das ESF e do PACS 

dentro das estruturas de saúde. A partir das experiências acumuladas pelos 

municípios brasileiros, o Ministério da Saúde viu a necessidade de adequar as 

normas e diretrizes dos eixos estruturantes para organizar a atenção básica. 

Somente com a publicação da Portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011, foi 

aprovada a revisão dos eixos estruturantes e as diretrizes e normas que regem 

a atenção básica. 

A nova PNAB teve como fundamento e diretriz o território adstrito para o 

planejamento das ações setoriais e intersetoriais desenvolvidas pelas ESF e 

PACS, levando em consideração os condicionantes e determinantes da saúde 

coletiva que constituem cada território. 

 A ESF visa à reorganização da atenção básica no Brasil de acordo com 

os preceitos e diretrizes do SUS tendo como diferencial o território. Sua 

composição padrão é de um médico, um enfermeiro, um auxiliar ou técnico de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde.  Cada ESF deve ter em sua 

responsabilidade no máximo 4.000 famílias considerando a vulnerabilidade das 

mesmas. O número de Agente Comunitário de Saúde / (ACS) deve ser o 

suficiente para cobrir 100% do território, sendo que cada ACS pode ficar  com 

no máximo 750 pessoas. A carga horária destes profissionais é de 40h 

semanais, sendo que o médico pode dedicar 32h na ESF e 8h na Unidade 

Hospitalar ficando a critério do Gestor Municipal. 

As novas diretrizes da atenção primária no Brasil propõem: território 

adstrito, permitindo um planejamento de ações, programação descentralizada, 

desenvolvimento de ações setoriais e intersetorialidade, atingindo os 

determinantes e condicionantes de cada território; acesso universal e contínuo 

aos serviços de saúde com qualidade e resolutividade aos serviços de saúde 

que devem se organizar para assumir sua função central de acolhimento. 
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 Essa proximidade é fundamental para a efetivação da atenção básica 

como política. Adscrever os usuários por território garante desenvolver relações 

de vínculo e responsabilização entre as equipes garantindo continuidade das 

ações de saúde para os usuários, este vínculo consiste na construção de 

relações de afetividade e confiança entre o usuário e o trabalhador da saúde.  

Já as equipes da ESF têm o desafio de coordenar e promover a integralidade 

aos usuários no SUS em todos seus aspectos como promoção à saúde, 

prevenção, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, atuando de forma 

multiprofissional e interdisciplinar em todas as ações. 

A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos “atenção 

básica” e “Atenção Primária à Saúde”, nas atuais concepções, como termos 

equivalentes. A atenção básica é definida como:  

[...] um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual 
e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da 
saúde, a prevenção de agravos o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação, redução de danos e a 
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver 
uma atenção e autonomia das pessoas e nos 
determinantes e condicionantes de saúde das 
coletividades (BRASIL, 2011, p.2). 

A Política Nacional de Atenção Básica tem na saúde da família sua 

estratégia prioritária de expansão e consolidação. O processo de qualificação 

da ESF e de outras estratégias, no Brasil foi impactante na formação de 

profissionais (médicos e enfermeiros) de saúde para o SUS, gerando 

mudanças nos currículos dos cursos de saúde das universidades brasileiras, 

ao precisar formar profissionais dentro de um olhar biopsicossocial voltado para 

a necessidade do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2001). 

No que concerne à mudança de currículo, a Constituição Federal, 

direciona a formação de profissionais de saúde para atuar no SUS. 

De acordo com Souza et al 2011. 

A estratégia de organizar incentivar a atenção básica no 
SUS requer a formação de profissionais, especialmente 
médicos, dotados de visão social abrangente e 
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tecnicamente apto a prestar cuidados contínuos e 
resolvidos à saúde da comunidade (pág. 20-25). 

O processo de formação dos profissionais da área de saúde após o 

fortalecimento da Atenção Primária no SUS passou a ter um novo significado. 

O modelo praticado só evidenciava a distância entre o que era ensinado nas 

academias para os futuros profissionais de saúde. Os profissionais formados 

não estavam preparados para enfrentar as complexidades vividas nos 

territórios das ESF, que vão além do ato de diagnosticar e atuar de forma 

multiprofissional, em equipe. É perceptível que trabalhar em equipe envolve um 

objetivo comum. Na ESF não é diferente o usuário é a essência principal da 

equipe de saúde.  

O trabalhar em equipe na saúde é uma rede de relações 
entre pessoas, poderes, saberes, afetos, interesses e 
desejos, onde é possível identificar os processos grupais 
(Fortuna, 2005). 

A dinâmica do trabalho em equipe praticada e evidenciada pela ESF 

estreitava os vínculos entre equipes e usuários do SUS. Dentro deste aspecto, 

muitos profissionais formados estavam fora deste perfil, uma vez que sua 

formação era pautada em uma educação médica tradicional, ao negligenciar os 

aspectos interpessoais quanto ao cuidado com a saúde, subestimar a 

importância do trabalho em equipe, insistindo em memorizar os conceitos 

biomédicos em que o conhecimento expande-se espontaneamente (AGUIAR, 

2001). 

Para Maranhão & Silva (2001), a formação do novo profissional médico 

deve ser pautada em uma aprendizagem problematizadora, baseada em 

problemas e evidências científicas, possibilitando discutir o processo saúde-

doença em um contexto mais amplo, dentro dos aspectos biológicos, 

psicológicos, socioeconômicos e culturais. 

 Dentro destes aspectos a Comissão Interinstitucional Nacional de 

Avaliação do Ensino Médico – CINAEM em 1991 identificou que os médicos 

não estavam sendo preparados com as competências mínimas para atender às 

demandas da atenção primária, com isso gerou um processo de mudança por 
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parte do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação que 

lançou o programa de Incentivo às Mudanças Curriculares dos Cursos de 

Medicina / PROMED, que tinha por objetivo apoiar financeiramente as escolas 

de medicina que elaborasse e implantasse as mudanças curriculares nos 

cursos de Medicina, segundo a proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

sob três eixos: orientação teórica, cenários de práticas e abordagem 

pedagógica. A estratégia de reorganizar e incentivar a atenção básica no SUS 

requer a formação de profissionais, especialmente médicos, dotados de visão 

social abrangente e tecnicamente aptos a prestar cuidados contínuos e 

resolutivos à saúde da comunidade (SOUZA, 2011). 

 

O cenário apresentado por grande parte das Escolas de Medicina era a 

formação de profissionais, voltados para medicina curativista. Esse modelo 

baseava-se apenas nos sinais e sintomas de patologias apresentados por 

pacientes enfermos, evidenciados por médicos. Nele predominava a 

hegemonia do poder técnico e político dos médicos, havendo conflito com os 

demais profissionais da área de saúde. Para Pavoni (2009) o trabalho era feito 

de forma fragmentada, não se correlacionando ao objetivo do trabalho em 

saúde, que diferentemente na ESF é caracterizado por um trabalho 

interdisciplinar e em equipe, valorizando os diversos saberes e práticas com 

abordagem integral e resolutiva.  

É evidente que o modelo8 outrora de assistência médica no Brasil era 

ineficaz, fato superado com a criação da ESF a qual ao longo dos anos vem 

atuando de forma sistemática na qualidade de saúde de suas populações, e 

demonstrando que as práticas9 desenvolvidas contribuem para a melhoria do 

acesso da comunidade aos serviços básicos de saúde. Esse processo10 de 

                                                           
8 Modelo Curativista - Modelo no qual a saúde é vista como ausência de doença e, portanto, 

espera-se o indivíduo ficar doente para então curá-lo. 

9 Programas de Saúde voltados para linhas de cuidado como: Saúde da Mulher, Saúde da 

Criança, Saúde do Idoso e Saúde do Homem. 

10 Aprimoramento da assistência em Saúde na Atenção Primária, forçando uma mudança nos 

currículos de formações profissionais, gestão, financiamento e convênios.   
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evolução desencadeou a alteração curricular na formação dos profissionais de 

saúde no Brasil. Além disso, tem modificado lentamente o modelo de 

assistência à Saúde. O modelo de assistência da Atenção Primária aproxima o 

serviço de saúde oferecido à população com eficácia. É imprescindível atuar 

não só na saúde, mas nos determinantes sociais presentes em cada território. 

A ESF ao longo dos anos tem se estabelecido como uma política forte e 

ganhado reconhecimento das populações carentes dos grandes e pequenos 

centros brasileiros.  

A Lei Orgânica da Saúde, reconhece como atribuição do SUS a 

proteção da saúde dos trabalhadores que se efetivaria por meio da atenção 

primária. Nessa abordagem, as ações de Saúde do Trabalhador são espaços 

privilegiados para o cuidado integral à saúde, assim como as demais ações da 

Atenção Primária, são oportunidades para identificação, tratamento, 

acompanhamento e monitoramento das necessidades de saúde relacionadas 

ou não ao trabalho (BRASIL, 2006). 

Com o propósito de normatizar as ações de atendimento à saúde do 

trabalhador no nível da atenção básica e garantir um atendimento integral de 

forma eficaz, o Ministério da Saúde através da portaria 3.120 de 1998, que 

define a Norma Operacional Básica de Saúde do Trabalhador - NOST descreve 

a operacionalização das seguintes ações, na gestão plena da atenção básica: 

garantia de atendimento ao trabalhador; realização de ações de vigilância nos 

ambientes e processos de trabalho; notificação dos agravos à saúde; 

estabelecimento de rotinas e de sistematização e análise dos dados. 

 Entretanto, apesar das propostas inovadoras, o processo de articulação 

intrassetorial vem sendo lento e espasmódico e os avanços observados vem 

ocorrendo mais em função de gestões interpessoais baseadas em afinidades 

do que de uma postura institucional (UFMG, 2010).  

Para Ceccim e Ferla (2009) a educação permanente tem em vista o 

trabalho como propagador do conhecimento no cotidiano das instituições de 

saúde, a partir de uma realidade vivida pelos atores envolvidos, no dia-a-dia do 
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trabalho. A educação permanente tem seu foco no ensino problematizador, 

inserido de maneira crítica na realidade, nas experiências vividas. Esse modelo 

está embasado na produção de conhecimento que respondam perguntas que 

pertencem ao universo das experiências vividas por trabalhadores em seu 

contexto laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Educação Permanente: concepções e inserções institucionais. 

A educação permanente em saúde no Brasil não expressa uma opção 

didático pedagógica, expressa uma opção política-pedagógica tendo como 

diretriz o sistema de saúde vigente em nosso País.  

 

A educação é um ato de amor e, por isso, um ato de 
coragem. Não pode temer o debate. A análise da 
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realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob 
pena de ser uma farsa (Freire, 1967 pág. 97). 

 

Para a Educação Permanente em Saúde, não existe a educação de um 

ser que sabe para um ser que não sabe, o que existe é uma educação crítica e 

transformadora. De acordo com Ceccim (1991), para haver ensino e 

aprendizado temos que entrar em um estado ativo de perguntação, entre o que 

já se sabe e o que há por saber. 

A necessidade de mudança, o desconforto com a realidade presente e 

a insatisfação, são pontos para uma mudança transformadora através da 

educação.  Para Ceccim apud Serres (1993). 

   

[...] “nenhum aprendizado dispensa a viagem” e “sob a 
orientação de um guia, a educação empurra para fora”  
(p. 443 a 456). 

 

Nesse contexto, o Ministério da Saúde viu a necessidade de lançar 

políticas com o objetivo de contribuir com a qualidade da formação profissional 

e da assistência em saúde no Brasil. 

Sendo assim, através do Decreto nº 4.726 de 9 de junho de 2003, criou-

se a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde / SGTES, 

tendo o papel de formular políticas orientadoras da formação, desenvolvimento 

dos trabalhadores da saúde (BRASIL, 2012).  

Dentre as finalidades da SGTES, destacam-se alguns pontos: 

 

Prever e promover a ordenação da formação de recursos 
humanos na área de saúde; elaborar e propor políticas de 
formação e de desenvolvimento profissional para essa área; 
planejar, coordenar e apoiar as atividades relacionadas ao 
trabalho e à educação na área da saúde; promover a 
articulação com órgãos educacionais, entidades sindicais e de 
fiscalização do exercício profissional e os movimentos sociais, 
tendo em vista a formação, o desenvolvimento profissional e o 
trabalho no setor Saúde; promover a integração dos setores da 
Saúde e da Educação para fortalecer as instituições 
formadoras de profissionais atuantes na área; planejar e 
coordenar ações, visando à integração e ao aperfeiçoamento 
da relação entre as gestões federal, estaduais e municipais do 
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SUS, relativos a planos de formação, qualificação e distribuição 
das ofertas de educação e trabalho na área da saúde; planejar 
e coordenar ações destinadas a promover a participação dos 
trabalhadores de saúde do SUS na gestão dos serviços e a 
regulação das profissões de saúde; planejar e coordenar ações 
visando à promoção da educação em saúde, ao fortalecimento 
das iniciativas próprias do movimento popular no campo da 
educação em saúde e da gestão das políticas públicas de 
saúde (BRASIL, 2012 pág. 38-39). 

 

 

Diante desse desafio o Ministério da Saúde através da Portaria Nº 198 / 

GM /MS, em 13 de fevereiro de 2004, lança a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (EPS), com o objetivo maior de ordenar a formação e o 

desenvolvimento de recursos humanos para a área da saúde e de incrementar 

o desenvolvimento científico e tecnológico. Outro objetivo era atender algumas 

demandas como: Integração entre ensino e serviço, gestão e gerência, 

qualificação de práticas de saúde, consolidação da reforma sanitária brasileira 

e por fim o desenvolvimento de estratégias para alcançar a integralidade de 

atenção à saúde individual e coletiva (BRASIL, 2004). 

A SGTES desenvolve ações relativas a um amplo processo de 

formação e qualificação dos profissionais de saúde e de regulação profissional 

no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, com vistas à execução de uma 

política nacional de educação permanente em saúde. O objetivo é garantir a 

oferta efetiva de cursos de formação técnica, de qualificação e de 

especialização para profissionais da saúde e para diferentes segmentos da 

população. Para isso, o Ministério criou a câmara de regulação do trabalho em 

saúde, ao mesmo tempo em que desencadeou a análise de projetos, propostas 

e políticas para a desprecarização dos vínculos de trabalho no sistema de 

saúde e retomou a mesa nacional de negociação permanente do SUS. 

(Conheça o site da SGTES). 

Considerando os propósitos da SGTES, para efetivar as ações de 

educação permanente, as Secretárias Municipais de Saúde devem ultrapassar 

obstáculos como: alta rotatividade de profissionais, falta de profissionais 

especializados, má distribuição de RH e vínculos frágil, esses são fatores 
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preponderantes para uma mudança eficaz no processo de educação 

permanente, em que faz-se necessária uma abordagem macro com 

participação de toda equipe, para elaboração de estratégias adequadas ao 

enfrentamento efetivo dos problemas (CECCIM, 2005).   

Nesse sentido, buscando minimizar as dificuldades apresentadas e 

facilitar a implementação da PNEPS, é que o Ministério da Saúde publicou a 

Portaria nº 1.996 de 20 de agosto de 2007 que dispõe novas diretrizes para a 

implementação da PNEPS - Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde considerando a especificidade de cada região e superando as 

desigualdades regionais, de modo a orientar as atribuições dos colegiados, das 

comissões permanentes de integração ensino e serviço CIB, CNS, CES, CMS 

SES e SMS e por fim o financiamento (BRASIL, 2007). 

De acordo com a SGTES, a Política de Educação Permanente em 

Saúde visa transformar as práticas profissionais através do processo de 

problematização e de organização do trabalho além da gestão setorial, da 

atenção integral às necessidades da saúde dos indivíduos e populações, e da 

organização e ampliação dos laços de formação com o exercício do controle 

social em saúde (BRASIL, 2004). Nesse sentido Ceccim (2005) relata que as 

transformações das práticas e da formação dos profissionais em saúde devem 

ser produzidas em conjunto. 

Para acelerar essas práticas, o MS em 2007, a partir das diretrizes do 

Pacto pela Saúde, reformulou a Política Nacional de Educação Permanente 

instituída por meio da Portaria GM/MS n. 1996, a qual prevê, como um de seus 

pilares, a sustentação nos Colegiados de Gestão Regional (CGRs) e das 

Comissões de Integração Ensino-Serviço (CIES). Estes colegiados 

apresentam, entre outras atribuições, no campo da educação permanente, 

incentivo e propõem a participação das CIES, dos serviços de saúde, das 

instituições que atuam na área de formação e desenvolvimento de pessoal 

para o setor saúde, dos trabalhadores da saúde, dos movimentos sociais e dos 

conselhos de saúde da sua área de abrangência (CONSELHO, 2011). 
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Os CIES são espaços de debates entre os atores da saúde e educação 

que questiona a Educação Permanente em Saúde nos processos produtivos 

das unidades de saúde no Brasil. Tem como objetivo intervir na atenção e 

gestão em saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde (CONSELHO, 

2011).  

Para Merhy (2005), a educação permanente é um dispositivo que 

garante ao profissional de saúde e ao estudante uma aproximação entre o 

ensino e o serviço, produzindo autointerrogação de si mesmo no agir, no plano 

individual e coletivo e na produção do cuidado. Garantir e dar continuidade ao 

processo de fomentação e desenvolvimento científico e tecnológico da saúde, 

foi sacramentado com o Decreto de 20 de Junho de 2007, o qual instituiu a 

Comissão Interministerial de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, 

reforçando a responsabilidade constitucional de coordenar a formação dos 

recursos humanos para a área, segundo o disposto no Decreto (CONSELHO, 

2011). 

O governo federal, através da SGTES, vem trabalhando na elaboração 

de medidas eficazes a fim de garantir uma qualificação profissional atuante em 

saúde. Esse aspecto político precisa ser alinhavado em outras instâncias de 

pactuação a fim de favorecer a aproximação e envolvimento do ensino e do 

serviço, buscando consolidação do SUS, fortalecendo o modelo redirecionador 

de Atenção à Saúde – Atenção Básica, melhoria das condições de trabalho e 

qualidade da assistência a população. 

Segundo Brasil (2007), percebe-se, primeiro que há uma lacuna entre o 

processo de formação e as práticas desenvolvidas no campo das necessidades 

sociais de atenção primária. Os cenários teóricos se divergem dos cenários de 

práticas, expressam o vínculo entre a assistência, a gestão e a formação em 

saúde. Segundo, que os delineamentos expostos, ou as transformações no 

cenário das proposições políticas em saúde convergem com as definições da 

Lei Orgânica da Saúde no que se refere às atribuições implicadas à União para 

participação na formulação e execução da política pertinente à formação e ao 

desenvolvimento de recursos para a área. 
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4- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:  
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 4.1 - TEXTO, CONTEXTO E SUJEITOS. 

Para o alcance dos objetivos propostos, optou-se por um percurso 

metodológico qualitativo, com caráter descritivo. 

A abordagem qualitativa procura um aprofundamento no entendimento 

do objeto investigado. São considerados valores, crenças, representações, 

hábitos, atitudes e opiniões. “O material primordial da investigação qualitativa é 

a palavra que expressa a fala cotidiana, seja nas relações afetivas e técnicas, 

seja nos discursos intelectuais, burocráticos e políticos” (MINAYO; SANCHES, 

1993, p. 247).  

Os procedimentos técnicos adotados para este estudo foram pesquisa 

bibliográficas e entrevistas semi estruturadas.11 O estudo de caráter descritivo 

visou analisar as mudanças ocorridas na organização do trabalho das Equipes 

de Estratégia Saúde da Família, por meio de entrevistas focalizadas no campo 

da atenção primária em saúde. Os sujeitos selecionados para participar da 

pesquisa de campo foram os egressos do “Curso em Saúde do Trabalhador”12, 

que atuam nas ESF dos Municípios de Borba e Urucurituba, estado do 

Amazonas.  

Para Gil (1999) os estudos descritivos têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou estabelecimento de 

relações variáveis, sendo adequado para estudar o nível de atendimento dos 

órgãos públicos de uma comunidade, as condições de habitação de seus 

habitantes. De acordo com os autores, estudos dessa natureza não se 

propõem a esclarecer o fenômeno, ainda que favoreçam o esclarecimento. 

                                                           
11 As entrevistas foram pautadas em cima do conteúdo do curso como: Conceitos Básicos sobre 

a Saúde do Trabalhador; Trabalhador; Ambiente do Trabalho e Processo de Trabalho, Fatores de Riscos, 

Vigilância em Saúde do Trabalhador, Desenvolvimento da Politica de Saúde do Trabalhador nos 

Ministérios da Saúde, Previdência Social, Ministério do Trabalho e Emprego; Controle Social; Doenças 

Relacionadas ao Trabalho, Acidentes de Trabalho e Tipos de Acidentes. 

12 O Curso em Saúde do Trabalhador: Foi destinado aos profissionais que atuam na Atenção 

Primária (ESF). Foi realizado em diversos Municípios  do Amazonas no período de 2008 a 2010. 
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Barros e Lehfeld (2007) acrescentam que a pesquisa bibliográfica é a 

que se realiza tentando definir um problema ou adquirir conhecimentos a partir 

de dados provenientes de material gráfico, sonoro e informatizado. 

Além de fundamentos bibliográficos a pesquisa envolveu também 

levantamento de dados de campo por meio de entrevistas semi estruturadas. 

Para realização deste levantamento de dados, se fez necessário 

conhecer os cenários de práticas, bem como conhecer os sujeitos e seus 

territórios de atuação selecionados para este estudo.  

O processo metodológico para realização deste estudo foi facilitado 

devido a experiência pessoal como coordenador do curso, permitindo 

aproximação com os egressos do curso que atuavam na Atenção Primária, 

mais precisamente na Estratégia Saúde da Família. 

O Processo de organização dos dados coletados pelas entrevistas foi 

árduo, pois exigiu escutar diversas vezes as gravações e reler as transcrições 

para posterior análise dos dados.  

 

4.2 - CENÁRIOS AMAZONICOS 

 

Falar do cenário de prática, nos possibilitou imergir em uma região 

geográfica de rara beleza, palco de belas paisagens e sinuosas curvas de 

belos rios e igarapés. Regiões de difícil acesso, mas habitada bravamente pelo 

caboclo, típico homem amazônico. 

 

 É neste cenário Amazônico que realizamos a seleção da área de 

estudo. No ano de 2012, no Amazonas, ocorreu uma grande enchente, fator 

levado em conta para seleção dos municípios. Dentre os municípios onde o 

curso foi ministrado escolhemos aqueles que estivessem próximo da capital 
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(Manaus), portanto, de fácil acesso, e que não tivessem sido atingidos 

fortemente pela enchente.   

 

 Com base nesses critérios e no aceite dos gestores municipais de 

saúde, selecionamos os Municípios de Borba, localizado no Rio Madeira, e 

Urucurituba, localizado no Baixo Rio Amazonas. 

 

 

BORBA 

O Município está localizado às margens do Rio Madeira, distante da 

capital 215 km2, possui uma área de 44.251,185 km2 com uma população 

estimada, em 2010, de 35.919 habitantes. Seu índice de desenvolvimento 

humano é de 0,560, seu PIB de R$ 170 912 mil e sua densidade demográfica é 

de 0,81 hab/km2. 

Sua história é curiosa: A primeira vila foi criada em território “Trocano”, 

aldeia indígena fundada por volta de 1728, pelo Frei João Sampaio, da 

Companhia de Jesus, um dos mais célebres catequistas do Rio Madeira, região 

MANAUS 

BORBA 

URUCURITUBA 
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em que habitavam primitivamente os perigosos índios Muras. Por essa razão o 

povoamento da capitania constituía um sério problema. Para realizá-lo o 

governador Melo de Póvoas, autorizava13 o homem branco que se casasse 

com as índias da etnia “MURA”.  

Em meados dos anos de 1833, os Índios Mura insuflados por um grupo 

de nativistas, invadiram a vila à procura dos portugueses ali residentes. A 

população, sobressaltada, de início fugiu ao combate, refugiando-se nos 

arredores da vila. Reagiu, depois, punindo os rebeldes e normalizando a 

situação. Entre 1835 e 1839, o Município de Borba resistiu aos cabanos14, 

apesar de sofrer violentos ataques destes. 

Após viver por 77 anos com a condição de município, Borba perdeu-o 

em 1833, através da Lei Geral de 17 de maio. Sua hegemonia municipal foi 

várias vezes restabelecida e suprimida. Por fim, sua condição de município 

definitiva veio com a Lei 1.397, de 04 de janeiro de 1929, com território 

desmembrado do município de Manaus.  

Borba vem atingindo uma nota estável no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) nos últimos anos. O município saltou de 2,7 pontos 

obtidos no indicador, em 2005, para 3,8 pontos em 2011. O crescimento vem 

se mantendo estável, embora com pouca progressividade. De acordo com 

dados do indicador em 2011, de cada 100 alunos do ensino fundamental 

residentes no município 18 não alcançaram posições satisfatórias, o que gerou 

um fluxo de 82% de aprovação. (Wikipédia, 2013). 

 

 

                                                           
13 Autorização – Ação de autorizar / Permissão, consentimento expresso. Dicionário do Aurélio 

on-line 2013. 

14 Cabano – Eram pessoas de origem indígenas, negros e caboclos que moravam em cabanas a 

beira dos rios Amazônicos e faziam parte do movimento da cabanagem. 
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URUCURITUBA 

É o outro Município selecionado, localizado às margens do Baixo Rio 

Amazonas. Segundo IBGE (2012), o município possui uma área de 2.906,677 

km, distante da capital 192 km, possui uma população de 18.679 hab. Sua 

densidade populacional é de 6,43 hab/km, e o índice de desenvolvimento 

humano é de 0,663. 

O surgimento deste município data da década de 70, situado em um 

local chamado de “TABOCAL”, nome indígena, dado a uma região alagada 

cercada por plantas aquáticas. No dia 27 de outubro de 1973, na “Festa do 

Puxirum”. O Governador Coronel João Walter de Andrade e o Ministro Henoch 

Reis decretam a mudança da sede do município para um local de terras altas, 

conhecida como terras firmes. Sendo inaugurada a nova sede do Município em 

24 de janeiro de 1976. 

 

4.3 - SUJEITOS DA PESQUISA 

Considerando que os sujeitos deste estudo atuam nas Equipes de 

Estratégia Saúde da Família, em ambos municípios selecionamos apenas as 

equipes de saúde que atuam em área urbana, uma vez que os territórios de 

zonas rurais são de difícil acesso e realizar a pesquisa nessas áreas 

demandaria muito mais tempo e recursos, principalmente considerando que na 

região os rios e igarapés são as estradas da população com viagens longas e 

desgastantes. As próprias equipes da estratégia saúde da família planejam 

suas viagens com antecedência, pois, vários fatores naturais e geográficos 

estão associados diretamente ao sucesso das ações em território das equipes. 

A intenção inicial era selecionar representantes de cada categoria 

profissional (Médico, Enfermeiro, Dentista, Técnico de Enfermagem, Técnico 

de Higiene Dental e Agente Comunitário de Saúde) cadastrado na Equipe de 

Estratégia Saúde da Família, participantes do Curso em Saúde do Trabalhador. 

Porém, ao chegar aos municípios de Borba e Urucurituba, grande parte dos 
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profissionais que participaram do curso, já não estavam trabalhando e outros 

não estavam presentes no dia da entrevista.  

Durante a pesquisa de campo foram entrevistados 16 egressos sendo 

(08) egressos do Município de Urucurituba e (08) egressos do Município de 

Borba. Destes entrevistados doze (12) são Agentes Comunitários de Saúde e 

quatro (04) são Enfermeiros. 

4.4 - COLETA DE DADOS 

Para elaborar o questionário e o roteiro de entrevista, participamos de 

uma oficina de elaboração de instrumentos de pesquisa realizado pela Profª 

Drª Ana Alcídia e o Profº. Carlos Correa, ambos da Universidade Federal do 

Estado do Amazonas / UFAM. A atividade nos possibilitou a elaboração de 

instrumentos capazes de responder os objetivos propostos. Assim foi 

elaborado um roteiro semiestruturado que permitiu conduzir a entrevista semi 

estruturada de forma aprofundada e precisa em seus objetivos. Para Sturges & 

Hanrahan (2004), o roteiro é o eixo orientador, para que o entrevistado se 

manifeste sobre os temas de interesse da pesquisa. 

 

Afora isso, foi elaborado também um questionário para conhecer melhor 

os dados pessoais dos egressos.   

 

FIGURA I 
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Após o deferimento do Termo de Autorização Institucional, assinado 

pelos gestores Municipais das Secretarias de Saúde de Borba e Urucurituba, 

bem como o consentimento de participação formalizado pelo Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido / TCLE, agendamos os dias da pesquisa de 

campo. 

A primeira entrevista aconteceu no Município de Urucurituba. Foram 

realizadas 08 entrevistas, posteriormente, ocorreram mais 08 entrevistas no 

Município de Borba. As entrevistas foram realizadas nos próprios espaços de 

trabalho dos profissionais, e duraram em média 30 minutos, sendo gravadas 

em áudio, para posterior transcrição.  

 

1.4 Como se dá o processo de educação permanente em sua 

equipe? 

1.5 Com base nas ações de educação permanente, quais as 

dificuldades e facilidades de trabalhar essa metodologia? 

1.6 Com base nas problematizações encontradas no processo de 

trabalho, quais mudanças ocorreram no processo de educação 

permanente após o curso em Saúde do Trabalhador? 

1.6 Com base nas problematizações encontradas no processo de 

trabalho, quais mudanças ocorreram no processo de educação 

permanente após o curso em Saúde do Trabalhador? 

1.7 As mudanças propostas no âmbito da educação permanente 

foram incorporadas pela equipe de maneira? 

1.8 Em relação ao aprendizado quais as práticas desenvolvidas pela 

equipe para identificar os riscos presentes em seu território? 

1.9 Em relação ao atendimento do paciente há um direcionamento 

para investigar a correlação dos sinais e sintomas com o ambiente 

de trabalho? 

1.10 Com relação à notificação dos agravos á saúde do trabalhador 

quais a dificuldades encontradas para realizar este procedimento? 

1.11 As ações desenvolvidas no território são articuladas com 

outras instâncias do serviço: Vigilância Saúde do Trabalhador, 

Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Se sim de que forma são 

articuladas? Se não comente? 

1.12 Em relação ás ações de promoção a saúde: Qual o fluxo ou 

encaminhamento dos problemas detectados em território fora da 

alçada da Secretaria Municipal de Saúde? 
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O Processo de Transcrição foi baseado em Gaskell (2000). Assim, 

optamos trabalhar com as falas dos entrevistados sem incluir suas 

características paralinguísticas. Tivemos alguns cuidados para obter 

transcrição de boa qualidade como: escutar varias vezes e garantir o 

anonimato. 

 

4.5 - ANÁLISE DE DADOS 

A análise consistiu em ler diversas vezes cada resposta, buscando 

aprofundar a compreensão das questões. Seguindo a orientação de Franco 

(2005), o processo da análise de conteúdo, inicia-se a partir da mensagem, 

seja ela verbal (oral e escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou 

diretamente provocada. 

 

Para Minayo (apud Bardin, 2010, p), a análise de conteúdo. 

 

[...] é um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição de conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitem a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

 
Esses autores concordam que a análise de conteúdo é ampla e vem 

extrapolando o campo da epistemologia, consolidando-se como técnica tem o 

potencial de dar significados às falas. Minayo explica que o ponto de partida da 

análise de conteúdo é a mensagem na sua íntegra sendo ela oral ou escrita. 

Procura-se ir além do que é descrito. Acrescenta ainda que a mensagem 

expressa, necessariamente tem um significado e um sentido que por não ser 

um ato isolado, necessita que se considerem as condições contextuais de seus 

produtores. Trata-se de um caminho sistemático que busca as relações entre 

as partes que o compõem (FRANCO, 2008). 

Na análise de contéudo, o conceito central é o tema, sendo a unidade de 

significados que se liberta naturalmente de um texto analisado, segundo Bardin 

(1977). As unidades de Registros e de Contexto referem-se aos elementos 
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obtidos através da decomposição do conjunto da mensagem. Além das 

unidades de registro, numa análise devemos descobrir e compreender as 

unidades de contexto da qual faz parte a mensagem que se analisa. 

  

Após a definição das unidades de registros e de contextos foi definida a 

fase de organização dos dados chamada de Pré-Análises, segundo Franco 

(2005). Nesta fase alguns aspectos foram levados em consideração como:  

 

1 - Leitura Flutuante, que consiste em estabelecer contatos com os 

documentos a serem analisados e conhecer os textos e as mensagens neles 

contidas, deixando-se invadir por impressões, representações, emoções, 

conhecimentos e expectativas. 

 

2 A leitura aprofundada das transcrições possibilitou a construção 

de três (03) núcleos direcionadores dos quais foram identificadas quinze (15) 

temas e vinte e cinco (25) subtemas. Destes emergiram cento e setenta e seis 

(176) unidades de contexto (UC) e trezentos e sessenta e dois (362) unidades 

de registros (UR). Para Franco (2005), estas unidades são consideradas como 

o pano de fundo que imprime significado às unidades de análise. 

 

3  Após a definição das unidades de análise (UC e UR), realizamos 

a classificação, diferenciação e reagrupamento de elementos semânticos do 

texto, seguindo a orientação de Franco (2005). Os temas e subtemas 

emergiram do conteúdo das respostas dos sujeitos após a análise aprofundada 

do material empírico conforme modelo da tabela I, em anexo. 

 

 

 

 

Núcleos Temas 
Sub-

tema 

Unidade de 

Contexto 

Unidade de 

Registro 

03 15 25 192 370 
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4.6 - ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

A realização desta pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), mediante parecer 

n.º 2080/11 (ANEXO A). 

Durante toda a pesquisa foram respeitados os preceitos éticos da 

pesquisa com seres humanos. Respeitando-se a liberdade no que se refere à 

participação espontânea, a preservação da identidade de todos os profissionais 

participantes da pesquisa, os quais foram identificados por códigos.  

Todos os sujeitos participantes da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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5   ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os dados coletados e analisados oriundos dos questionários e 

entrevistas administrados aos profissionais, e os temas e subtemas que 

emergiram da análise do conteúdo das entrevistas feitas com os egressos do 

Curso em Saúde do Trabalhador foram agrupados em quatro capítulos: 
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5.1 – PERFIL DOS SUJEITOS AMAZÔNICOS 

 

A caracterização deste eixo originou-se a partir do questionário aplicado 

para identificar o perfil dos egressos do curso em Saúde do Trabalhador, 

residente nos Municípios de Urucurituba e Borba. Esse perfil é apresentado a 

seguir. 

Os sujeitos que participaram desse estudo são fruto de uma grande 

miscigenação formada ao longo de décadas, grande parte por indígenas de 

várias etnias e outra parte por sertanejos que migraram dos sertões 

nordestinos, durante o período áureo da borracha para os seringais 

amazônicos. Estes sertanejos fixaram moradia ao longo das barrancas de rios 

e igarapés. 

Oito dos participantes da pesquisa tem moradia fixa no Município de 

Borba localizado as margens do Rio Madeira. E oito entrevistados residem às 

margens do Rio Amazonas, localizado no Município de Urucurituba. 

No que se refere ao gênero dos entrevistados do Curso em Saúde do 

Trabalhador que participaram da Pesquisa “Educação e Trabalho uma 

Realidade Amazônica: Desafios da Saúde do Trabalhador na Atenção Primária 

em Saúde” presente no gráfico I abaixo, o sexo feminino se destaca com 
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(93,8%) dos entrevistados e apenas (6,2%) destes são do sexo masculino. 

Estes resultados revelam uma fotografia do Curso Saúde do Trabalhador, 

realizado no período de 2008 a 2010 pelo CEREST – AMAZONAS. 

 

Gráfico I – Distribuição Percentual de Gênero dos Entrevistados do 
Município de Borba e Urucurituba – AM. 

 

 
       Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 
 

Com relação à idade dos egressos do Curso em Saúde do Trabalhador, 

participantes da pesquisa “Educação e Trabalho uma Realidade Amazônica: 

Desafios da Saúde do Trabalhador na Atenção Primária em Saúde”, o gráfico II 

apresenta variação da faixa etária dos entrevistados que oscila de 21 a 50 anos 

de idade. 

 A faixa etária entre 31 a 40 anos, representa 68,8% dos entrevistados, 
seguido pela faixa entre 41 e 50 anos com 25% e a faixa entre 21 – 30 anos 
com menor participação de egressos, apresentou 6,3%. 
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Gráfico II – Distribuição Percentual Faixa Etária dos Entrevistados dos 
Municípios de Borba e Urucurituba – AM. 

 

 
       Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
 

No que concerne à formação, o Gráfico III apresenta a Distribuição 

Percentual do grau de instrução e formação dos egressos do curso em saúde 

do trabalhador. 

 
Gráfico III – Distribuição Percentual do Grau de Instrução X Formação dos 

Entrevistados dos Municípios de Borba e Urucurituba – AM. 

 

 
        Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 



 

 

76 

 

 Considerando a formação dos egressos, 75% dos entrevistados 

possuem nível médio e apenas 25% possuem nível superior. Sendo que 75% 

destes profissionais atuam como Agente Comunitário de Saúde e 25% atuam 

como enfermeiros. 

Todos os sujeitos entrevistados atuam nas Equipes de Estratégia Saúde 

da Família em seus respectivos Municípios Amazônicos Borba e Urucurituba. 

Quando questionados, os entrevistados de nível superior, sobre se 

possuíam pós-graduação grande parte respondeu que sim e se estas foram 

realizadas por modalidade a distância ou presencial, a resposta foi unânime 

que foi presencial. 

Gráfico IV – Percentual dos Egressos com Pós - Graduação  
Modalidade Presencial  

 

 
        Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
 

É importante enfatizar que a realização de uma pós-graduação em 

modalidade presencial por profissionais que labutam no interior amazônico 

exige grande sacrifício. Tal fato deve-se às longas distâncias entre municípios 

e a capital do Estado, além disso, os transportes utilizados são lanchas ou 

barcos que exigem uma grande quantidade de horas navegando em águas 
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barrentas ou negras de nossos rios. Sem falar do fator surpresa que são os 

temporais, podendo ocorrer a qualquer momento.  

 Ressaltamos ainda que o processo de interiorização do Ensino 

Superior no Amazonas se dá através de duas importantes Universidades 

Públicas do Estado, presente apenas nos Municípios Polos15. Ainda assim as 

ofertas de cursos de pós-graduação são limitadas.   

 É importante enfatizar que a busca por uma pós-graduação, causa um 

fenômeno típico nos municípios da região que é a alta rotatividade de 

profissionais nas Secretarias Municipais de Saúde. Isso porque as pessoas 

precisam se deslocar para a capital ou para as Cidades Polos. 

 Mas, quanto a questionarmos sobre o tempo de serviço cumpridos em 

seus Municípios, indentificamos que a média de anos trabalhados é de 8 anos.  

 Os dados do gráfico V apontam que a maior concentração de 

profissionais se dá nos intervalos de 4 a 8 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15  Município Polo – Município que apresenta o papel de referência para outros municípios, em 

qualquer nível de atenção ou Município que de acordo com a definição da estratégia de regionalização 

de cada Estado (BRASIL, 2002). 
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Gráfico V – Distribuição Percentual por Tempo de  

Serviço dos Entrevistados  

 

         
        Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
 

No intuito de identificar se os entrevistados realizaram o curso 

introdutório, indagamos durante as entrevistas se participaram de um 

treinamento chamado de Introdutório. Este curso os profissionais realizam 

antes de ingressarem no Programa Saúde da Família e tem como objetivo 

apresentar para equipe os princípios e diretrizes gerais da atenção básica à 

saúde tais como: a responsabilidade dos entes federados; as atribuições de 

cada componente da equipe da ESF; a infraestrutura e o financiamento.  
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Gráfico VI – Distribuição Percentual dos Entrevistados que  

participaram do Introdutório. 

 

         
        Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
 

 
A resposta obtida ao questionamento de participação no curso 

introdutório foi quase unânime a maioria participou do curso. A realização deste 

treinamento é de suma importância, pois permite um conhecimento sobre as 

ações e atribuições de cada componente da Equipe de Estratégia Saúde da 

Família.  
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6 – A Rotina de Trabalho dos Egressos do Curso em Saúde do 
Trabalhador. 

 

 Na análise temática do núcleo direcionador “Práticas desenvolvidas 

pelas equipes ESF, após o Curso em Saúde do Trabalhador”, identificamos 48 

unidades de contexto - UC e 141 unidades de Registro – UR, das quais 

emergiram sete (07) temas e treze (13) subtemas, oriundos das falas dos 

egressos. Conhecê-los torna-se fundamental para a compreensão do quanto a 

formação em saúde do trabalhador pode mudar a realidade no ambiente de 

trabalho, ao evitar acidente ou riscos à saúde. São elas: 
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No Brasil, o desenvolvimento das ações de Saúde do trabalhador na 

rede pública de serviços e saúde foi institucionalizado pela Constituição 

Federal de 1988 e regulamentada pela criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), a partir da Lei 8.080 em 1990, que instituiu o atendimento integral à 

saúde dos trabalhadores. 

  

 A Saúde do Trabalhador segundo (Gomes, 1977, p. 21 - 32). 

 

Compreende um corpo de práticas teóricas 
interdisciplinares – técnicas, sociais, humanas e 
interdisciplinares, desenvolvidas por diversos atores 
situados em lugares sociais distintos e informados por 
uma perspectiva comum.  

 

 Esta perspectiva é resultante de todo um patrimônio acumulado no 

âmbito da saúde coletiva, com raízes no movimento da Medicina Social latino-

americana e influenciado significativamente pela experiência italiana (Gomes, 

1977, p. 21 - 32). 

 Lacaz, (2007, p. 757 – 766) destaca que a Saúde do Trabalhador: 

 

É um campo de práticas e conhecimentos cujo enfoque 
teórico-metodológico, no Brasil, emerge da saúde 
coletiva, buscando conhecer (e intervir) (n)as relações 
trabalho e saúde-doença, tendo como referência central o 
surgimento de um novo ator social: a classe social 
operária industrial, num sociedade que vive profundas 
mudanças políticas, econômicas, sociais. 

 

Para Mendes, (1991) o objetivo da saúde do trabalhador pode ser 

definido como: O Processo saúde doença dos grupos humanos, em sua 

relação com o trabalho (p.341-349). 
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 Nesse contexto, a Saúde do Trabalhador se organizou como uma 

prática integral de saúde, considerando as adversidades nas ações de 

promoção, proteção, vigilância e assistência à saúde. Incluindo a reabilitação, e 

a participação de trabalhadores em todas as fases do processo de negociação 

por melhorias nas condições de vida e de trabalho e da eliminação ou redução 

dos riscos nos ambientes de trabalho.   

Com a possibilidade de conhecer melhor as condições de trabalho das 

ESF o tema a seguir irá revelar o cotidiano dos egressos do Curso em Saúde 

do Trabalhador. 
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 6.1 - O Dia a Dia de Trabalho da Estratégia Saúde da Família. 

 

Os egressos entrevistados em seus respectivos municípios relataram 

suas atividades diárias em seus campos de prática dentro de suas equipes de 

estratégia saúde da família.  

 

O campo de prática dos profissionais da saúde da atenção primária é 

palco de um território repleto de vidas, com um cenário desafiador para os 

processos de trabalho. As equipes ESF têm a responsabilidade de programar 

as ações de saúde diárias de acordo com as necessidades da população, com 

o propósto de priorizar ações de intervenções clínicas e sanitárias nos 

problemas de saúde encontrados nos territórios, seguindo critérios de 

freqüência, risco, vulnerabilidade e resiliência (BRASIL, 2012). 

 

Com desígnio de conhecer melhor o cenário deste estudo, durante a 

organização destes dados surgiram alguns subtemas: 

  

6.1.1 - Rotina de Trabalho da Estratégia Saúde da Família. 

 

O foco na Estratégia Saúde da Família é fruto de um processo de 

reorientação e consolidação do modelo outrora vigente, contudo vários 

desafios e dificuldades surgiram para a efetivação e consolidação da ESF na 

Atenção Primária. Frente a este cenário os profissionais da ESF, que 

participaram deste estudo tendem a superar diariamente os desafios 

encontrados em suas rotinas de trabalho em seus respectivos territórios de 

ação. Conforme verbalização dos relatos colhidos em campo durante este 

estudo, identificamos algumas evidências. 
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[...] em nossa rotina de trabalho, visitamos diariamente os pacientes em 

seus domicílios, aferindo pressão arterial e distribuindo medicação de acordo com o programa 

cadastrado (ACS U UR1)16 . 

 

[...] nossas práticas são desenvolvidas em cima de programas como: 

planejamento familiar e pré-natal. As visitas domiciliares acontecem diariamente pelos ACS, 

Enfermeiros e Médicos. [...] (ENF U UR21)17. 

 

De acordo com as falas dos entrevistados as práticas desenvolvidas por 

eles não diferem das atribuições específicas propostas pela nova Política  

Nacional da Atenção Básica. Tal política define que são atribuições comuns 

dos profissionais da ESF: participar do processo de territorialização; mapear a 

área do território; realizar visitas técnicas; realizar ações de promoção e 

atenção integral aos indivíduos de cada família cadastrada; realizar escuta 

qualificada; e acolher todos os usuários que buscam serviços na UBS de forma 

integral, valorizando os diversos saberes e práticas (BRASIL, 2006). 

 

E neste cenário Costa (2009, p. 143-159) descreve que, 

 

[...] os profissionais têm oportunidade de conhecer o 
indivíduo dentro do seu contexto familiar, com seus 
problemas, suas alegrias e suas formas de gerir a vida. 
Nessa perspectiva, o cuidado com a saúde ultrapassa o 
aspecto físico e procura penetrar os diferentes vestígios 
da vida humana. 
 

No tocante à fala dos egressos deste estudo fica evidente que a rotina 

de trabalho da ESF garante a estes profissionais uma oportunidade de intervir  

nas vidas das pessoas em seu dia a dia. Para fazer parte deste trabalho 

coletivo, não é necessário desenvolver aptidões especiais, basta o indivíduo da 

                                                           
16 ACS – Agente Comunitário de Saúde 
       U - Urucurituba Município do Amazonas (Cenário de Estudo) 
     UR – Unidade de Registro  
17 ENF – Enfermeiro 
        B – Borba 
    UR - Unidade de Registro 
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Estratégia Saúde da Família, conscientizar-se de que a coletividade faz parte 

de seu dia a dia.  

 

 Diante do que se põe, Ceccim e Feuerwerker (2004) expressam que “o 

trabalho em saúde é um trabalho de escuta, em que a interação entre 

profissional de saúde e usuário é determinante da qualidade da resposta 

assistencial” (p. 49). 

 
Para os profissionais da Estratégia Saúde da Família o atuar de forma 

coletiva nos espaços denominados territórios onde fatos acontecem 

simultaneamente, e suas repercussões são sentidas em sua totalidade de 

maneiras diferentes, favorece a evolução e o crescimento profissional de cada 

integrante da equipe ESF. Para GONDIM (2012) este fato é percebido com 

maior ou menor intensidade de acordo com a organização sócio-espacial, 

cultural, político e econômica de cada população que habita e produz 

mudanças nos cenário de práticas e na conduta profissional. 

 

É salutar a percepção dos autores (Costa, Ceccim e Gondim, 2012), 

quando relatam sobre a mudança de práticas nos territórios da ESF. Tal fato só 

é possível devido à estratégia de a visita domiciliar ser uma ação típica 

realizada por todos os profissionais da Estratégia Saúde da Família. 

 

 

6.1.2 - Importância da Visita Domiciliar. 

 

No que se refere à Visita Domiciliar, para Romanholi apud Takahashi, 

(2012), propicia proximidades dos profissionais de saúde com as pessoas e 

seus modos de vida, permitindo, dessa forma, conhecer os determinantes que 

assolam o processo saúde-doença no âmbito familiar. A visita domiciliar é 

considerada  fonte de informações necessárias,e base para o planejamento e 

organização do serviço da Estratégia Saúde da Família. 
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[...] em minha rotina de trabalho a realização das visitas domiciliares é 

importante, pois realizamos  o acompanhamento de pacientes  idosos, hipertensos,  diabéticos 

e crianças (ACS U UR1). 

 

Neste estudo, as falas dos egressos deixa evidente a importância da 

visita domiciliar na rotina diária das equipes de ESF.  Esta ação gera a criação 

de vínculos entre trabalhadores da saúde e usuários do SUS. 

 

[...] em nossa rotina de trabalho, todos os dias realizamos as visitas 

domiciliar. Estamos vivenciando  um período com muitos casos de diarreia e vômito. Então não 

podemos deixar de fazer as visitas domiciliares e as orientações (ACS U UR2). 

 

As orientações aos usuários que estão acamados ou que não podem se 

deslocar às Unidades Básica de Saúde, se dá, através das visitas domiciliares 

onde são passadas informações sobre tratamento, controle e prevenção de 

doenças como diabetes, hipertensão entre outros. 

 

[...] em nossa visita domiciliar orientamos os diabéticos, os hipertensos, as 

mulheres sobre os exames de preventivo, verificamos o cartão de vacina e a pressão arterial 

(ACS B UR34)18.  

 

Sakata (2007) relata que a Visita Domiciliar é uma tecnologia de baixo 

custo que envolve as relações estabelecidas entre homens e os objetos sobre 

os quais trabalham. 

 

Pelas falas dos egressos do Curso em Saúde do Trabalhador, ficou 

evidente o vínculo que estes profissionais geram durante as visitas domiciliares 

em seus territórios de atuação, revelando o cuidado com os indivíduos, 

realizando um diagnóstico situacional, promovendo ações de promoção da 

                                                           
18  ACS – Agente Comunitário de Saúde 
         B – Borba Município do Amazonas (Cenário de Estudo). 
         UR – Unidade de Registro  
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saúde, mantendo uma postura pró-ativa frente aos problemas de saúde doença 

da população.   

 

Para Sakata (2007) as visitas domiciliares são atividades externas nas 

unidades, 

 

[...] mas realizadas pelas equipes, principalmente pelo agente 

comunitário de saúde, e compreendem uma possibilidade de 

incorporação das tecnologias leves no cuidado (p 659 – 664). 

 

Esta prática de assistência à saúde revelada pelos entrevistados 

possibilita uma geração de vínculo forte na Estratégia Saúde da Família. 

Pereira (apud Barcellos, 2006) afirma que a ESF tem o papel de organizar o 

território, bem como gerar vínculo com a população adstrita extrapolando os 

muros das unidades de saúde visando o enfrentamento dos principais 

problemas de saúde.  Entretanto, a Visita Domiciliar é uma atividade que deve 

ser planejada previamente junto com um processo de ações sistematizadas. O 

planejamento ocorre antes, durante e depois de cada visita domiciliar, caso 

contrário perde a essência de assistência e passa a ser uma visita social 

(VALENTE, 2008).  

 

O relato dos entrevistados deste estudo deixa claro, que as visitas são 

planejadas e que suas condutas são pautadas em diretrizes dos Programas 

que compõem a Atenção Básica. Ficou claro durante as falas do vínculo obtido 

pelos egressos com a comunidade, garantindo a continuidade das ações de 

saúde e a longitudinalidade do cuidado.  

 

6.1.3 - Cumprimento da Carga Horária de Trabalho da Estratégia 

Saúde da Família. 

 

O cumprimento do horário foi destaque nas falas de onde emergiu este 

subtema. As falas apontam uma rigorosidade no cumprimento da carga horária 
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de trabalho pelos profissionais vinculados as equipes da Estratégia Saúde da 

Família. 

 

[...] temos que cumprir a carga horária de 40h semanais. Trabalho pela 

manhã e à tarde (ENF U UR20). 

[...] trabalho todos os dias das 7:30h até às 17h  (ACS U UR4). 

[...] trabalhamos durante 8 horas por dia, 40h por semana (ENF B UR 24). 

 

As falas evidenciam a rigorosidade no cumprimento do horário em 

relação a isso. A Política Nacional de Atenção Básica - BRASIL (2006), 

regulamenta a jornada de trabalho em 40h semanais para todos os integrantes 

da Estratégia Saúde da Família. Com isso buscam garantir o acesso e o 

vínculo com os usuários. 

No que se refere aos médicos, o Ministro da Saúde através da Portaria 

nº 2.027 de 25 de Agosto de 2011, altera a Portaria nº 648/GM/MS, de 28 de 

março de 2006, na parte que dispõe sobre a carga horária desses profissionais 

que compõem as Equipes de Saúde da Família (ESF), uma vez que o 

percentual de horas trabalhadas pode ser cumprido nos Hospitais locais 

(BRASIL, 2011). 
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6.2 - Informação como Estratégia da Saúde da Família. 

 

 

Nós subtemas a seguir, os egressos apontam em suas falas que a 

“Informação” é crucial nas rotinas de promoção a saúde nas equipes da 

Estratégia Saúde da Família.  

 

 6.2.1 - Importância de Orientação na Visita Domiciliar. 

 

Inicialmente a orientação na visita domiciliar tem um propósito 

fundamental de intervir no processo saúde e doença, promovendo ações 

preventivas, curativas e de reabilitação dos indivíduos em seu contexto familiar, 

por permitir uma maior aproximação dos profissionais com a realidade de vida 

e dinâmica das famílias (CRUZ, 2010). 

 

De acordo com as falas dos egressos do curso em saúde do 

trabalhador, fica claro que a orientação aos usuários em seus domicílios faz 

parte do processo pedagógico das equipes da Estratégia Saúde da Família.  
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Para a execução deste ato se faz necessário um conhecimento prévio dos 

temas e das patologias encontradas nas residências de cada usuário do 

serviço público de saúde. 

 

[...] nossa principal atividade (Agente Comunitário de Saúde) temos a 

responsabilidade de orientar os usuários de saúde em nosso território de acordo com a 

necessidade de cada um... (ACS U UR33). 

 

     [...] agora em nosso município tem umas empresas de fora que estão nos 

convidando para fazer orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis... (ACS U UR23). 

 
   

As orientações na ESF são uma ação muito comum, realizada 

principalmente pelos agentes comunitários de saúde, que têm a obrigação de 

estar em território todos os dias, identificando e orientando as populações 

adstritas. Este processo traz mudanças no cenário de práticas e reflexões por 

parte dos usuários de saúde. 

 

Para os trabalhadores de saúde este processo de educação por meio da 

orientação gera uma reflexão sobre as práticas capaz de compreender o 

processo de trabalho e a realidade social dos usuários de seu território. Paulo 

Freire (2005) descreve que a educação constitui um processo de mediação 

emancipatória que permite a formação do pensamento crítico reflexivo, 

construído, problematizado e não apenas aplicado e consumido.  

  

Ceccim e Ferla (2009) descrevem que o processo  pedagógico na 

educação significa orientação/condução das aprendizagens, sendo a fronteira 

entre o ensino e a cidadania que se imbricam, em que todo ensinar tem a 

finalidade de construir um potencial que coloca um indivíduo em um ato de 

cidadania e todo ato de cidadania configura uma potência ao saber. 

 

As ações de educação nos campos de práticas se constituem em um 

processo moroso que requer dedicação, planejamento, monitoramento e 
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avaliação das ações realizadas para os usuários do Sistema Público de Saúde.  

O reflexo desse trabalho em equipe pode ser considerado uma condição de 

integralidade, pois requer articulação com os diversos saberes.  As ações de 

educação na área de saúde são delimitadas pelas diretrizes do Ministério da 

Saúde.  

 

6.2.2 - Diretrizes do Ministério da Saúde para a ESF. 

 

A Política Nacional de Atenção Básica é definida por um conjunto de 

ações que abrange a promoção, prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a diminuição dos determinantes e condicionantes sociais 

presentes nos territórios/ coletividade.  

As ações da ESF são desenvolvidas com o mais alto grau de 

descentralização atuando bem próximo da vida das pessoas, sendo a principal 

porta de entrada no SUS, atuando de forma universal e igualitária e garantindo 

a continuidade do cuidado de forma integral (BRASIL, 2012). 

 

Nesse estudo ficou evidente que os egressos têm conhecimento que as 

ações realizadas por eles em seus territórios são preconizadas pelo Ministério 

da Saúde. Vejamos algumas falas neste sentido; 

 

 

[...] todas as atividades desenvolvidas nos Programas Saúde da Família são 
preconizadas pelo Ministério da Saúde [...] (ENF B UR25). 

 
 
[...] Como enfermeira coordeno dois programas19 de saúde o Hiperdia e o 

Programa Saúde na Escola, ambos são preconizadas pelo Ministério da Saúde (ENF U UR18). 
 
 
[...] Todas as práticas desenvolvidas na ESF são preconizadas pelo o MS 

como: planejamento familiar, pré-natal, diabéticos e hipertensos [...] (ENF. U UR21). 

                                                           
19  Programas – São estratégias de saúde voltadas para uma clientela especial, onde são 

definidas todas as diretrizes de ações. Ex. Programa DST-AIDS. Programa Saúde do Trabalhador, 

Programa Hiperdia, Programa Saúde da Mulher, Programa Saúde Mental, Programa Saúde da Criança, 

Programa Saúde do Idoso, Programa de Nutrição, Programa de Atenção Integral ao Deficiente – PAID.  
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De acordo com as falas, verificamos que as ações desenvolvidas pelos 

integrantes das equipes da Estratégia Saúde da Família, fazem parte da 

Política Nacional de Atenção Básica.  

 

 Neste sentido, Costa (2009) relata que as ações desenvolvidas nas 

unidades básicas de saúde através das equipes de estratégia saúde da família 

são: atenção integral à saúde da criança e do adolescente, atenção integral à 

saúde da mulher, atenção integral à saúde do homem, atenção integral à 

saúde do idoso, controle de doenças crônico-degenerativas, infecciosas e 

parasitárias, vigilância epidemiológica, vigilância em saúde do trabalhador, 

educação permanente, qualificação das equipes, visitas domiciliares e 

programa saúde bucal. Todas estas ações são desenvolvidas pela Estratégia 

Saúde da Família. 

 

Essas ações, quando em prática, têm a capacidade de produzir 

mudanças e reflexões no processo saúde doença. Diversos saberes 

(conhecimentos) e métodos se mesclam com o propósito de solucionar os 

problemas detectados e atender às necessidades e aos anseios individuais/ 

coletivos. As mudanças no cenário de prática destes egressos acontecem de 

forma complexa e gradual, do nível micro para o macro, estes processos de 

mudanças são desafiadores não só para a ESF, mas para o Sistema Único de 

Saúde como todo.  

 

Shimizu e Rosales (2009) relatam que este modelo (PNAB) proposto 

requer um cuidado a mais da equipe de trabalho, adquirindo novas 

competências, fortalecendo a relação com o outro no processo cotidiano de 

trabalho.  

 

Ceccim e Feurwerker (2004) descrevem que a atenção primária nas 

últimas décadas ganhou um grande reforço com a implantação de novos 

programas, primeiro com o PACS (Programa de Agente Comunitário de 

Saúde), lançado em 1991, cujo pressuposto era a família, sendo composto por 
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um enfermeiro e vários agentes comunitários de saúde. Com o sucesso do 

PACS e a diminuição dos indicadores de saúde, foi lançado a ESF (Estratégia 

Saúde da Família), com uma equipe ampliada de médico, enfermeiro, dentista, 

técnico de enfermagem, técnico de higiene dental e agente comunitário de 

saúde. Todos estes profissionais têm a missão de oferecer atendimento 

integral centrado nos indivíduos de cada família. 

 

O terceiro programa lançado foi o Centro de Especialidades 

Odontológicas - CEO, tendo como ações o cuidado da saúde bucal dos 

usuários e a diminuição da cárie no Brasil, vindo a fortalecer a atenção primária 

em saúde. 

 

O quarto programa implantado foi o Centro de Atendimento Psico-Social 

- CAPS com intuito de atender os desvios psíquicos de indivíduos específicos 

encaminhados pela ESF e por fim foi incorporada a atenção básica o NASF  -

Núcleo Assistência a Família, dando suporte técnico operacional. A Atenção 

Básica através da ESF tem um papel ativo no processo de reorientação das 

estratégias de gerenciamento e nos modos de cuidar dos indivíduos.  

 

O impacto das ações destes programas dentro dos territórios da Atenção 

Básica se reflete na melhoria dos indicadores de saúde no Brasil. É possível 

visualizar estes reflexos nos espaços urbanos e rurais nos territórios das 

equipes de Estratégia Saúde da Família. Nesse contexto, surgiu um tema que 

retrata o autocuidado como melhoria e subsídio. 
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6.3 - Auto Cuidado: Melhorias, Subsídios. 

 

Durante as entrevistas com os egressos, os subtemas a seguir se tornou 

evidente, pois as falas refletiam a preocupação dos entrevistados com a 

qualidade de vida nos ambientes de trabalho de seus territórios. 

 

6.3.1 - Cuidado como Precaução. 

 

O subtema em questão faz referência à ansiedade dos egressos na 

busca pela qualidade de vida no Trabalho, refletindo as condições dos 

ambientes de trabalho. O cuidado passa a ser rotina na vida dos trabalhadores, 

e a precaução é constante na vida diárias destes profissionais. Estar em alerta 

nos processos produtivos de trabalho é um hábito que os egressos do curso 

em saúde do trabalhador adotaram. A preocupação destes egressos em se 

proteger é notório, de acordo com as falas abaixo: 

 

[...] o curso foi bom aprendi a me proteger com o uso de protetor solar e 

sombrinha (ACS U UR1). 
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 [...] no meu caso, como eu ando muito no sol, aprendemos que temos que 

nos proteger usando protetor solar e sombrinha [...] (ACS U UR2). 

 

 As falas revelam a preocupação em se proteger, durante a rotina de 

trabalho, pois os funcionários das ESF estão expostos a diversos riscos em 

seus ambientes de trabalho seja na UBS, seja em seus territórios. O próximo 

subtema faz uma abordagem sobre o autocuidado como prática diária dos 

egressos após o curso em Saúde do Trabalhador. 

 

6.3.2 - Subsídios para um Autocuidado. 

 

 De acordo com os egressos, o Curso em Saúde do Trabalhador foi 

satisfatório, pois trouxe informações técnicas para os profissionais da ESF. As 

falas evidenciam uma abordagem sobre as posturas e mudanças adotadas 

durante suas rotinas de trabalho.  

 

[...] nunca tínhamos tido um curso igual a este, a respeito da saúde do 

trabalhador que aborda sobre os riscos da saúde dos trabalhadores em seus ambientes de 

trabalho e as formas de precaução.... (ENF B UR43). 

[...] com certeza o meu trabalho melhorou. O curso em saúde do 

trabalhador nos proporcionou informações precisas sobre os riscos  a que estamos expostos 

nos ambientes de trabalho, agora faço o melhor para orientar as pessoas. (ACS B UR32). 

 

 Para Lacaz (2010) as mudanças e hábitos são reflexos de um processo 

contínuo de transformações nos ambientes e nas condutas de trabalho dos 

trabalhadores. Ressaltamos que  a transformações dos espaços de trabalho e 

das condutas de trabalhadores são reflexo de uma gestão participativa e 

comprometida com o bem estar e com a própria saúde. 
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Em outra vertente, Olininski (2006) afirma que os gestores de saúde 

precisam abrir espaços para que seus trabalhadores possam exercitar o 

autocuidado. Entende ainda que políticas de Recursos Humanos precisa 

contemplar a Saúde do trabalhador de forma integral enfocando a qualidade de 

vida e o cuidado. 

Nesse sentido, Dias (2009) descreve que a organização da ESF em 

território facilita a identificação dos riscos nos processos produtivos de trabalho 

e principalmente nos território de saúde, possibilitando ações de vigilância em 

saúde.  

Os ambientes de trabalho da forma como estão organizados não 

proporcionam aos trabalhadores da saúde o cuidado de si mesmo. Estes 

espaços são representados por emoções, sentimentos e estresse de cada 

indivíduo quando questionado como ele enxerga seu ambiente de trabalho. 

Dependendo do seu estado de espírito ele enxergará seu ambiente de trabalho 

de um jeito.  

Para os egressos do Curso em Saúde do Trabalhador o trabalho passou 

a ter um significado e um sentido especial, conforme relata Baptista (apud 

Merlo, 2004), para quem o trabalho é uma importante fonte de transformação e 

manutenção da vida do ser humano. O trabalho traduz a condição de saúde de 

cada individuo, o labutar engrandece e eleva a dignidade do trabalhador ao 

patamar de satisfação de realização que ele estabelece enquanto espécie 

humana. 

Nesse sentido, Antunes (1995) descreve que o  trabalho parte de uma. 

 

[...] concepção ampliada de trabalho, abarcando a totalidade 
dos assalariados, homens e mulheres que vivem da venda da 
sua força de trabalho e não se restringe aos trabalhas manuais 
diretos, devemos incorporar a totalidade do trabalho social e 
coletivo (p. 13 – 37). 
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Para os egressos, o curso em saúde do trabalhador trouxe uma 

oportunidade de discutirem e conhecerem a dimensão que o trabalho assume 

na vida do homem.  Os agravos causados pelo trabalho ao homem fizeram os 

egressos refletirem sobre a possibilidade de identificar os riscos no próprio 

ambiente. 

6.4 - Identificando os riscos nos Ambientes de Trabalho. 

 A concepção deste tema é fruto das falas dos egressos durante as 

entrevistas.  
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 6.4.1 - Aprendizado na identificação dos Riscos de Acidentes de 

Trabalho. 

 

 De acordo com as falas dos egressos do Curso em Saúde do 

Trabalhador, o processo de aprendizagem gerou transformações dos cenários 

de práticas das equipes de ESF. 

 Para Batista (2003) o processo de aprendizagem implica uma rede de 

saberes e experiências que são apropriadas e ampliadas pelos indivíduos em 

suas relações com os diferentes tipos de informação. Esse processo precisa 

estar inserido dentro de um contexto social, no qual as idéias e informações 

são recriadas a partir dos problemas vivenciados e das experiências vividas. 

Para Paulo Freire (1987), o ser humano não pode ser compreendido fora do 

seu contexto. Sendo o sujeito de sua própria formação e que se desenvolve por 

meio da contínua reflexão sobre o seu lugar no mundo. 

 Fica evidente nas falas dos egressos do curso em saúde do 

trabalhador, que os fatores externos presentes nos ambientes de trabalho das 

equipes da ESF, favoreceram na identificação dos riscos presentes nos 

territórios e nos processos produtivos de acordo com as falas evidenciadas.  

[...] através do Curso em Saúde do Trabalhador e dos problemas 

encontrados em nossos territórios foi possível visualizar e identificar os riscos de acidente. 

Como andamos muito na rua, estamos expostos a diversos riscos [...] (ACS U UR 4). 

 Nesse sentido, identificar os riscos em seus territórios contribui 

bastante na aprendizagem dos egressos do Curso em Saúde do Trabalhador, 

que teve como norte os problemas evidenciados em seu território de práticas.   

Para Vasconcelos (2010) a metodologia problematizadora é uma abordagem 

educativa que utiliza diferentes situações de realidades vividas e observadas 

nos territórios, sendo discutidas em grupos pelos profissionais da saúde. 
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6.5 - Direitos do Trabalhador. 

 A concepção deste tema surge da necessidade dos egressos em 

conhecerem seus direitos trabalhistas. 

 

 

 6.5.1 - Conhecendo os Direitos Trabalhistas. 

 Os primeiros questionamentos sobre as condições de trabalho surgiram 

a partir do Século XVIII, onde operários de fábricas européias buscavam por 

melhores condições de trabalho em suas indústrias. Os ambientes de trabalho 

destas fábricas eram precários não oferecendo a mínima segurança. As 

condições de trabalho foram e são frutos de um processo capitalista que tem 

como base o lucro pela exploração do trabalho humano. 
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 Para Lacaz (1997) as jornadas extenuantes de trabalho presentes nos 

ambientes de trabalho na Europa durante o século XVIII tornavam a saúde do 

trabalhador precária, não havendo preocupação com a saúde dos mesmos. Era 

comum encontrar mulheres e crianças em locais totalmente insalubres. Tais 

fatos foram prepoderante para que em 1833 fosse instalado o primeiro serviço 

de medicina ocupacional no mundo. Embora a presença do médico no chão de 

fábrica fosse um esforço em detectar os processos danosos à saúde humana, 

vários fatores contribuíram para as normatizações e legislações nos processos 

de trabalho que surgiram após esta época. 

 No Brasil, este processo foi marcado pela criação de vários órgãos 

voltados para o trabalhador. Em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho e 

Emprego, representados pelas Delegacias Regionais do Trabalho em cada 

Estado da Federação, tendo como objetivo legislar e inspecionar os ambientes 

de trabalho (LACAZ, 1997). 

 Outro órgão que tem grande participação na vida do trabalhador 

brasileiro é o Ministério da Previdência Social, que presta assistência ao 

trabalhador em caso de acidentes e doença do trabalho, por meio de benefícios 

aos quais só tem acesso, os trabalhadores formais, ou seja, aqueles que 

contribuem mensalmente para Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). 

 Ainda no Brasil, destacamos também o Ministério da Saúde que 

garante ao trabalhador brasileiro assistência integral a sua saúde, 

independente do seu vínculo empregatício. O processo de reabilitação de 

trabalhadores lesionados em instituições de saúde do Sistema Único de Saúde, 

garante aos trabalhadores formais que estão afastados de suas atividades 

laborais benefícios assistenciais. 

 Considerando que o Brasil é um país transcontinental é possível que 

muitos brasileiros não conheçam seus direitos trabalhistas, como foi detectado 

nas falas dos egressos. Vejamos algumas falas neste sentido: 

 [...] a grande maioria dos profissionais de saúde não conhecia os seus 

direitos trabalhistas (ACS U UR15). 
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[...] em minha opinião a principal informação que o curso veio trazer foi a 

respeito das leis que amparam os trabalhadores [...] (ENF U UR26). 

[...] somos contratados não temos carteira de trabalho assinada, então 

contribui bastante o Curso em Saúde do Trabalhador (ENF B UR46). 

 As falas retratam uma realidade que foi superada após participarem do 

Curso em Saúde do Trabalhador. Ressaltamos que os direitos trabalhistas no 

Brasil, estão garantidos na Constituição Federal (CF) de 1988.  

 Em seu escopo a CF garante: atendimento integral a Saúde do 

Trabalhador; segurança nos ambientes de trabalho e benefícios a 

trabalhadores formais e informais. Todas as ações desenvolvidas pelos 

Ministérios do Trabalho e Emprego, da Previdência Social e da Saúde, são 

regulamentadas na Consolidação das Leis do Trabalho (Capítulo V, do Título II, 

Lei n. 6.229/75), na Lei n. 8.212/91 e 8.213/91, que dispõe sobre a organização 

da seguridade social e institui planos de custeio e planos de benefícios da 

previdência social e na lei Orgânica da Saúde, Lei No. 8080/90. (BRASIL, 

2004). 
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6.6 - Intervenções no Cenário de Práticas. 

 Este tema surgiu da necessidade de expressar as mudanças realizadas 

nos territórios das equipes de Estratégia Saúde da Família, pelos egressos do  

Curso em Saúde do Trabalhador. 

 

 

 

 6.6.1 - Mudanças de Cenário. 

 O subtema é fruto das mudanças que os entrevistados dizem ter 

ocorrido após participarem do Curso em Saúde do Trabalhador, que trouxe 

para os profissionais a percepção que o território e a comunidade são 

participantes ativos deste processo de aprendizagem. 

   Falas retratam estas mudanças no cenário: 
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[...] sim o curso em saúde do trabalhador possibilitou a realização de 
mudanças em minhas práticas, como fazer um mapa da minha micro-área e identificar nele os 
riscos presente (ACS B UR50). 

 

[...] após o Curso em Saúde do Trabalhador, ficamos, mais alertas aos riscos 
de acidentes de trabalho, junto com a equipe desenhamos uma mapa e colocamos na UBS 
identificando os riscos que estamos expostos. (ACS B U 51). 

 

 Os cenários de Práticas dos egressos do Curso em Saúde do 

Trabalhador sofreram alterações após o curso. Este ato aponta para o sucesso 

do curso que contribuiu para a mudança de paradigma para os que realizaram 

o curso. Percebemos nas falas dos egressos que as informações absorvidas 

por eles no curso, conseguiram incluir estes conteúdos no seu cotidiano como 

forma de identificar o que é acidente e doença do trabalho e fazer a diferença 

de trabalhador formal e informal. 

 A viabilidade da mudança se deu através de uma metodologia 

problematizadora utilizada pela Educação Permanente. A EPS uso o método 

como forma de atingir seus objetivos, ou seja, promover mudanças nos 

processos produtivos de trabalho bem como em seus ambientes, favorecendo 

ao trabalhador um ambiente sem risco.  Para Ceccim (2005) o processo de 

Educação Permanente só é possível, quando são realizadas mudanças nas 

práticas e somos capazes de problematizar estas práticas de gestão em 

assistência. 

 

 6.6.2 - Alta Rotatividade dos Profissionais da ESF. 

 

 O subtema em questão é percebido nas falas dos egressos. Vários 

fatores podem contribuir para este índice: troca de governantes; necessidades 

de cursar uma Pós Graduação; grandes distâncias geográficas; contratos de 
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trabalhos frágeis; troca de gestores, estruturas e capacidades físicas e 

instaladas das SMS e adaptação profissional no município. 

 

 [...] temos um problema enorme que é a alta rotatividade de profissional 
de nível superior (ENF B UR28). 

 

[...] então muitos profissionais capacitados após o curso foram embora. 
Não participam mais da equipe é muito complicado (ENF B UR29). 

 

 As falas dos entrevistados apontam para uma precariedade nas 

contratações dos profissionais de nível superior. A política salarial adotada por 

estes municípios é frágil, os contratos são informais, não há pontualidade nos 

recebimento dos salários e há uma grande interferência política nas ações 

praticadas pelas equipes de saúde. Tal situação é refletida nos serviços 

oferecidos e, consequentemente, no atendimento aos usuários de saúde.  

 Para Costa e Mendes, (Pág.143-158, 2009) há Insegurança dos 

profissionais de saúde que atuam no PSF, as formas de contratação refletem 

uma extrema precariedade das relações de trabalho. A forma mais comum é o 

pagamento de contra recibo, seguida dos contratos temporários que se 

arrastam no tempo, sem garantias trabalhistas. Estes fatores são fontes de 

desgaste profissional.  

 

 6.6.3 - Resistência dos Profissionais ao Novo. 

 Citando Caetano Veloso na Canção Sampa: “Á mente apavora o que é 

mesmo velho”, na área da saúde, campo de constantes descobertas e 

possibilidades, não seria diferente. Os pesquisados assim relataram sobre a 

resistência de profissionais em seus ambientes de trabalho se negarem a 

praticar o novo. 
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[...] tivemos dificuldades em relação aos profissionais em aceitar as 
mudanças (ENF U UR20). 

 

[...] temos esta dificuldade na saúde do trabalhador [...] principalmente 
relacionadas às questões de notificação (ENF B UR31). 

 

[...] na saúde temos essa dificuldade de um novo profissional que está 
chegando incorporar a rotina da política de saúde do trabalhador [...] (ENF B UR31).  

 

 

 Foram identificadas nas falas dos entrevistados, dos respectivos 

municípios de Borba e Urucurituba, algumas resistências ao novo. Alguns 

parecem não acreditar em possibilidades de mudanças nas situações de 

trabalho e ressaltam que é mais fácil trilhar o caminho já traçado, ou seja, é 

mais cômodo adaptar-se aos processos instituídos.  
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6.7 - Contribuições para uma Mudança de Práticas do Processo de 

Trabalho em Saúde. 

 Durante as entrevistas os egressos relatam algumas propostas de 

mudanças em suas práticas. Daí emergiu este tema. 

 

 

 6.7.1 - Mudanças nas Práticas. 

 De acordo com as falas dos egressos deste subtema, e possível 

detectar nas falas as mudanças adotadas pelos egressos em suas práticas. 

Neste sentido vejamos algumas falas: 

 

[...] sim, o uso do equipamento de proteção individual, por que eu não sabia 

como manusear (ACS U UR3).  
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[...] agora, quando chegamos na casa do paciente acamado, calçamos a 

luva para pegar nele (ACS U UR6). 

[...] após o curso a equipe passou a cobrar mais os equipamentos de 

proteção individual, principalmente o boné e o protetor solar (ENF U UR15). 

 

 As falas apontam uma mudança de hábitos e costumes evidenciados 

dia a dia pelos egressos no seu território, as quais só foram possíveis devido à 

equipe ter conhecimento dos conceitos de gestão e atenção à saúde.  Para 

Ceccim (2005) as mudanças de práticas, gestão e atenção ocorrem durante  as 

práticas educativas e configuram em análise de experiências locais; da 

organização das ações; da possibilidade de integração e formação e 

valorização do saber popular. 

 Portanto, as práticas educativas realizadas no dia a dia das ESF são 

eficazes, pois permite a incorporação de novos conceitos, levando a 

problematizar situações em suas rotinas, instigando a planejar. A educação 

permanente em saúde tem o papel despertar o trabalhador para um olhar 

critico e reflexivo tendo o intuito de melhorias continua em seu ambiente de 

trabalho. 
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7 – Processos de Educação na Estratégia Saúde da Família. 

 
 Na análise temática deste núcleo direcionador “mudanças ocorridas 

nos processos de educação permanente após o curso em saúde do 

trabalhador”, identificamos 80 (oitenta) Unidades de Contexto – UC e 107 

(cento e sete) Unidades de Registros - UR. Das quais emergiram 03 (três) 

temas e 07 (sete) subtemas, oriundos das falas dos egressos. 
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7.1 - Métodos para a Mudança de Hábito. 

 

O tema emergiu das falas dos egressos que indicam a necessidade de 

realizar mudanças em seus ambientes de trabalho.   

 

 

7.1.1 - A Palestra no Dia a Dia da ESF. 

 

Este subtema enfatiza a importância da palestra do dia a dia da equipe 

da estratégia saúde da família. Percebe-se nas falas o valor da atividade na 

prática.  

 

[...] acontece sempre no final do mês, a enfermeira nos reúne e faz palestras 
para toda equipe (ACS U UR2). 

 

[...] não deixamos as nossas equipes sem orientação, ainda mais que temos 
equipe de zona Rural (ENF U UR17). 

 

[...] precisamos orientar sempre nossos agentes comunitários de saúde. Eles 
são os nossos olhos na comunidade [...] (ENF U UR18). 

 

[...] orientações através de palestras uma vez por mês na entrega das 
produções, orientamos eles sobre diversos temas (ENF U UR19). 

 

[...] nessas reuniões questiona-se sobre o processo de trabalho, sobre como 
está funcionando o serviço (ENF B UR21). 

 

[...] nessas reuniões fazemos um cronograma de atividades para não 
prejudicar o serviço (ENF B UR23). 

 

[...] a enfermeira sempre reúne conosco e fala sobre o pré-natal, diabetes 
hipertensão etc. (ACS B UR32). 
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Algumas das falas dos egressos apontam o entrosamento da equipe de 

Estratégia Saúde da Família; da organização das tarefas; da enfermeira como 

líder na organização dos processos e o uso da palestra como forma de 

comunicar e discutir os fatos ocorridos no território. 

Mas, fica claro que o repasse de informações tem fortalecido a educação 

bancária e não transformadora (Backes, 2008). A educação não é sinônimo de 

transferência de conhecimento pela simples razão de que não existe um saber 

feito e acabado. Assim, os repasses de informações adotadas por muitos 

enfermeiros, nas equipes de saúde, têm colaborado mais no fortalecimento da 

educação bancária do que na educação transformadora. 

Segundo Backes (2008), tal ocorrência ocorre devido aos currículos 

tradicionais de cursos de graduação, cujo conhecimento transferido se faz de 

forma fragmentada.  Tal prática tem um reflexo grande nas condutas dos 

profissionais em seus territórios de práticas. De acordo com Freire (1987), para 

se produzir mudanças no processo de trabalho é necessário um raciocínio 

crítico, um diálogo com as práticas, através de suas concepções. 

Sendo assim, acreditamos que as mudanças nos processos de trabalho 

das equipes ESF vigentes no SUS, só será possível se adotarem o método de 

Paulo Freire, na solução dos problemas e alternativas, presentes nos territórios 

da ESF.  Oliveira (1995) vai mais além descrevendo que o processo de educar 

não se limita na absorção passiva de conhecimentos, mas constitui a 

possibilidade do sujeito “libertar-se do espaço e do tempo presente, fazer 

relações mentais na ausência das próprias coisas, imaginar, fazer planos e ter 

intenções”, transformar, realizar sínteses, tomar posse do fazer/conhecer. 

 

Fica claro ainda que para haver mudanças nos processos de gestão tem 

que haver questionamento, ou seja, o desenvolvimento de uma consciência 

crítica de onde resultariam transformações em seus ambientes de trabalho.  

Denave (1994), relata que o processo de ensino aprendizagem é complexo não 

se deve priorizar somente os conteúdos. O processo de ensinar é de 
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fundamental importância, pois garante a transformação da realidade a partir da 

mudança de comportamento. 

Nessa visão, o processo educativo na saúde é continuo: horas se 

ensina, horas você aprende e horas você mostra o que aprendeu. É, nesse 

sentido que, o próximo subtema retrata o valor das palestras na visão dos 

egressos do curso em saúde do trabalhador. 

 

7.1.2 - Valor das Palestras para os Egressos do Curso em Saúde do 

Trabalhador. 

 

 Neste subtema os entrevistados relatam o nível e o significado das 

palestras quando realizados pelos tutores seus respectivos municípios: 

 

[...] com relação as palestras realizado em nosso município, geralmente vem 
enfermeiro de Manaus, nunca é enfermeiro do município.  (ACS BUR35). 

 

[...] as palestras realizadas pela equipe da Universidade do Estado do 
Amazonas no ano passado, foram muito boa, eu gostei muito das explicações. Era uma coisa 
que você entende rápido (ACS U UR11). 

 

 As falas dos egressos, quanto as palestras apontam a valorização dos 

profissionais oriundo das Universidades. Estas falas nos dão uma dimensão 

real do valor das capacitações realizadas em seus territórios e nos permite 

visualizar o ponto de vista dos egressos acerca do significado que adquirem.  

 As Secretarias Municipais de Saúde, dos respectivos municípios, 

realizam as capacitações com os mais diversos temas. Todas voltadas para a 

promoção da saúde.  Cordeiro (2001), afirma que o profissional deve ter um 

preparo técnico científico, incorporando conceitos e instrumentos para 
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participar desses processos de ensino, capaz de exercer a educação 

permanente, tanto na formação do aluno como na prática profissional.  

 Dentro dessa ótica a educação em saúde, através do processo político 

pedagógico, requer o desenvolvimento de um pensar crítico e reflexivo capaz 

de desvelar a realidade e propor ações transformadoras. 

[...] que levem o individuo a sua autonomia e emancipação 
enquanto sujeitos histórico e social capaz de propor e opinar 
nas decisões de saúde para o cuidar de si, de sua família e da 
coletividade (BACKES et al, 2008,859).   

 

7.1.3 - Periodicidade na Realização das Palestras no Território. 

 

[...] isso acontece sempre no final do mês, a enfermeira nos reúne e faz 
palestra para nossa equipe (ACS B UR2). 

 

[...] faz tempo que não aparece uma capacitação para a gente fazer (ACS B 
UR4). 

 

[...] palestras, já faz um pouquinho de tempo que não tem (ACS U UR9). 

 

[...] fazemos orientações através de palestras uma vez por mês na entrega 
das produções, orientamos eles sobre diversos temas (ENF U UR19). 

 

[...] temos um cronograma, fazemos a educação permanente, são vários 
temas que são abordados como a saúde do trabalhador, saúde bucal e a nova política de 
humanização (ENF B UR26). 

 

[...] os enfermeiros daqui fazem, mas não é muito frequente, às vezes eles 
fazem de surpresa (ACS B UR36). 

 

 Os depoimentos dos egressos demonstram as irregularidades nos 

processos educacionais, a falta de rotina e a falta de planejamento nas equipes 
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da Estratégia Saúde da família.  Esta irregularidade traz como conseqüências 

atraso nas práticas assistenciais devido às informações não chegarem em 

tempo hábil aos usuários por meio do ACS. 

 O agente comunitário de saúde assume uma posição bidirecional por  

ser morador da comunidade em que trabalha e, integrante da equipe de saúde 

onde atua. Necessita, porém estar constantemente atualizado, visto que 

adentra os domicílios, recebe diretamente as queixas da população 

comprometendo-se de forma direta com a necessidade de dar respostas e 

encaminhamentos aos problemas encontrados (PERES, 2011). 

 Sendo assim, as irregularidades apontadas nas falas dos egressos 

refletem a precariedade das informações, pois para os ACS as informações 

são ferramentas de trabalho. Uma abordagem mal feita pode colocar em risco 

todo trabalho. 

7.1.4 - O Planejamento das Ações de Educação. 

 As falas dos egressos evidenciam que há uma rotina nas ações de 

planejamento, o que ocorre mensalmente. Nesses momentos são tratados 

diversos temas como: Problemas encontrados no território, ações de promoção 

e intervenção, e planejamento das ações a serem realizadas por toda equipe. 

   [...] o planejamento acontece através das reuniões semanais, todas as 

quartas feiras às 10h da manhã após a visita domiciliar (ENF B UR20). 

  [...] nessas reuniões questiona-se sobre o processo de trabalho, sobre 

como está funcionando o serviço ( ENF B UR22). 

  [...] nessas reuniões fazemos um cronograma de atividades para não 

prejudicar o serviço (ENF B UR23). 

  [...] há união somente com os enfermeiros em se reunir para planejar 

(ENF U UR8). 
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  [...] no planejamento de junho do ano passado, somente os enfermeiros, 

técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde participaram (ENF U UR12). 

De acordo com os depoimentos dos egressos, as ações de 

planejamento são realizadas de forma coletiva, com parte da  equipe de saúde, 

com diversos olhares em um objetivo. 

Para Assis (1997), este espaço é democrático e pode concretizar 

através de um trabalho coletivo ao atendimento a carências e necessidades 

dos trabalhadores e usuários da saúde pública vislumbrando as 

transformações das relações sociais. Desta forma, este processo só é possível 

porque há disponibilidade da equipe em solucionar os problemas de saúde com 

eficácia através do planejamento voltado, para as populações adstritas de seus 

territórios. Sato (2002) concorda que planejamento é uma ferramenta eficaz 

nos ambientes de trabalho, sendo uma ação que está inserida nas ações de 

saúde do trabalhador. Cuja inserção ocorre através estratégias criadas para 

solucionar determinados problemas de saúde. 
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7.2 - Universidade como Coadjuvante no Processo de Educação na 

Estratégia Saúde da Família. 

 

Durante as falas dos entrevistados, observamos a importância da 

Universidade no cenário de campo da ESF. 

 

 

7.2.1 - O Território da ESF como Campo de Práticas de Discentes. 

 

Quando questionados, como se dava o processo de educação 

permanente em seu território, os egressos relatam que as melhores palestras 

ouvidas por eles, são dos acadêmicos das Universidades Públicas do Estado 

do Amazonas, sendo uma Federal e outra Estadual.  

 
Para Gondim (2012) os espaços são conjuntos de territórios e lugares 

onde fatos acontecem simultaneamente, e, suas repercussões são sentidas de 

maneira diferente. São estes espaços de integração ensino e serviço que as 

universidades utilizam como forma de inserir seus acadêmicos no primeiro 
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contato com o paciente, e identificar os processos de mudanças na formação 

dos mesmos. 

Segundo Albuquerque (2008), entende-se por integração ensino-serviço 

o trabalho coletivo, firmado entre docentes e discentes na área de saúde com 

trabalhadores da saúde, que visem a qualidade da atenção à saúde individual e 

coletiva das populações, da qualidade na formação dos discentes e a 

qualidade dos trabalhadores da saúde.    

 

  [...] só temos palestras boas quando vêem os acadêmicos da Universidade do 

Estado do Amazonas e Universidade Federal do Amazonas (ACS U UR7). 

   [...] mas quando vem o pessoal da Universidade do Estado do Amazonas eles 

trazem informações importantes (ACS U UR6). 

 Estes modelos tecnoassistenciais possibilitam aos discentes o 

desenvolvimento da prática com o cuidado, a inter-relação com a equipe de 

trabalho e o fortalecimento da educação permanente. Além disso, vêm 

sofrendo um grande impacto, através da organização dos sistemas de saúde e 

pelas reformas das estruturas organizacionais das universidades, conforme 

relata (ALBUQUERQUE, 2008). 

 Com isso, a universidade e o serviço procuram estreitar laços através 

das parcerias e convênios com prefeituras a fim de garantir espaços de 

interação entre ensino e serviço. 

 Há de se concordar que a relação de ensino nos ambientes de trabalho 

são espaços de interseção entre os serviços de saúde e a aprendizagem de 

grande importância no processo de formação do aluno. Para Henriques (2005) 

o conhecimento adquirido no campo de prática transcende os cenários de 

aprendizagem. O conhecimento construído a partir do vivido e difundido pelos 

atores (Usuários, Discentes e Trabalhadores da Saúde), passa diariamente 

neste processo de transformação, que só vem a consolidar o Sistema Único de 

Saúde.   
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7.3 - Educação Permanente como Política Nacional do Ministério da 

Saúde. 

 

 A Educação Permanente na visão dos entrevistados. 

 

 7.3.1 - Desconhecimento da Política de Educação Permanente 

pelos Egressos.  

 O Processo de mudança no cenário brasileiro iniciou a partir de 2003 

com a criação da Política de Educação Permanente, proposto pelo 

Departamento de Gestão da Educação em Saúde / DEGES, do Ministério da 

Saúde que tem como estratégia, proporcionar mudanças nos ambientes e 

processos de trabalhos de forma crítica, reflexiva, propositiva, compromissada 

e tecnicamente competente (CECCIM, 2005). Ainda em 2003, o Ministério da 

Saúde criou a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que 

tem como missão motivar e propor mudanças na formação técnica, de 

graduação e de pós-graduação, promover um processo de educação 
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permanente aos trabalhadores da saúde, a partir das necessidades de saúde 

da população e de fortalecimento do SÚS. 

 Ceccim (2005b) em seu artigo “Educação Permanente em Saúde: 

Desafio ambicioso e necessário” descreve que a educação permanente para 

outros educadores, provém do desdobramento de vários movimentos de 

mudança na formação dos profissionais de saúde, resultando na construção de 

uma pedagogia transformadora nos processos de formação educacional dos 

profissionais de saúde. 

 Além disso, o setor saúde tradicionalmente é fragmentado, as clínicas 

são separadas das Vigilâncias Epidemiológicas e Sanitárias. A setorização  

dificulta o entendimento dos próprios profissionais de saúde, proporcionando a 

formação de especialistas e intelectuais que subjulgam os demais saberes 

anulando a realidade local em prol do conhecimento expertise (CECCIM, 

2005). 

 A contribuição da Educação Permanente em Saúde requer que seus 

atores (trabalhadores da Saúde, Docentes e Discentes) se sintam convocados 

à criação, à realização de mudanças em diversos cenários baseadas na 

reflexão crítica sobre as práticas existentes dos profissionais assistentes das 

redes de saúde. 

   [...] não sei qual a finalidade da educação permanente (ACS U UR3). 

  [...] na minha visão a educação permanente que temos é quando nos 

manda para a capital fazer um curso.  [...] (ENF U UR13). 

  [...] em nosso município mesmo, não temos ações de educação 

permanente (ENF U UR12). 

 

 Observa-se um evidente desconhecimento nos relatos dos egressos. 

Uma das causas tem início na academia e está na falta de articulação entre 

ensino e serviço, cuja conseqüência é a formação de profissionais 
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assistencialistas centrados em aparelhos e sistemas tecnológicos altamente 

especializados, fora do perfil que o SUS preconiza. 

 Para Ceccim (apud Merhy, 2004, p.71-72) os processos de formação 

de trabalhadores configuram-se como um nó critico, pois, as propostas que 

apostam na mudança dos modelos assistenciais em saúde no Brasil, têm se 

mostrado comprometido com muitos interesses, exceto com a saúde dos 

cidadãos. Fica evidente que os profissionais que já estão no mercado de 

trabalho, desconhecem a política de Educação Permanente, juntamente com 

as Secretarias Municipais de Saúde.   

 Como forma de suprir este desconhecimento, as universidades e 

faculdades brasileiras têm buscado formar profissionais eficientes que 

conheçam a Politica de Educação Permanente e saibam evidenciar e 

diagnosticar os problemas encontrados em seus territórios. Sendo que à 

assistência a saúde oferecida por estes profissionais está em prestar um 

cuidado, tratamento e prognóstico, além de realizar a profilaxia dos agravos.  

 Para Batista (2004) a aprendizagem baseada em problemas é eficiente, 

pois dá aos estudantes a dimensão para lidar com eles e possibilita soluções, 

sob a supervisão de tutor. Embasada nesta metodologia, a aprendizagem 

permite aos alunos construírem seus conhecimentos, a partir da elaboração de 

uma síntese sobre o que está mais evidente. 

 Assim, pode-se afirmar que formação para área da saúde poderia ter 

como metas a transformação das práticas profissionais da organização do 

trabalho a partir da problematização dos processos de trabalho (CECCIM, 

2004). 
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 7.3.2 - Ausência do Núcleo de Educação Permanente no Município. 

 Segundo as falas dos egressos, a falta de um Núcleo de Educação 

Permanente nos respectivos Municípios, dificulta as mudanças nos ambientes 

de trabalho e, consequentemente, nos processos de trabalho, pois não há uma 

reflexão critica e construtiva.  A Educação Permanente é a articulação entre as 

necessidades de trabalho e de aprendizagem, quando o aprender e o ensinar 

se incorporam ao cotidiano das pessoas e das organizações de saúde. 

[...] em nosso município, não temos um núcleo de educação permanente 
(ENF U UR12). 

[...] eu vejo que há uma grande dificuldade em nosso município, já era para 
termos um núcleo de educação permanente em nosso município (ENF U UR14). 

 

 A ausência do Polo de Educação Permanente nos respectivos 

Municípios deste estudo, acarreta a falta de articulação entre as instâncias 

colegiadas de gestão e a educação na saúde, que servem para articular, 

negociar e pactuar as ações. Ressalta-se ainda, que o objetivo do Polo de 

Educação Permanente, é buscar soluções a partir dos problemas enfrentados 

no cotidiano do trabalho, considerando as experiências e as vivências de cada 

um, e, com isso, promover transformações na prática profissional, na própria 

organização do trabalho e nas práticas de ensino (BRASIL, 2004).  

 Os Polos de Educação Permanente tem a missão não só de identificar 

o processo de formação dos trabalhadores da saúde e construir estratégia de 

fortalecimento que qualifiquem estes profissionais, mas também mobilizar os 

gestores para atuarem de forma articulada com as cadeias de cuidado e 

estabelecer um canal de negociação interstitucional e intersetorial com outras 

instâncias de gestão e formular novas políticas de formação e 

desenvolvimento. 

 Nos municípios onde foi realizado este estudo, ficou evidente nas falas 

dos egressos a ausência do núcleo de educação permanente. Considerando 

esse fato, apontamos alguns fatores para os Municípios. A Política de 

Educação Permanente atua de forma a diminuir as dificuldades de profissionais 
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recém-graduados que ao entrarem no mercado de trabalho, não estão 

preparadas. Devido as academias não responderem à necessidade do SUS; 

outro fator associado, é a formação a qual reflete na qualidade do atendimento 

humanizado e na forma de prestar assistência integral de atenção, nela onde o 

cliente não é visto de forma total, unitário, mas holística 

. Tal evidência impõe a necessidade de que todas as secretarias 

municipais de saúde façam parte a Política de Educação Permanente a fim de 

diminuir as diversidades dos trabalhadores da saúde no atendimento e na 

gestão participativa. 
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8 – A Influência do Curso em Saúde do Trabalhador.  

 

 Durante a análise temática deste núcleo direcionador “A Saúde do 

Trabalhador como um fator de Mudanças”, identificamos os Temas e Subtemas 

que emergiram a partir das falas dos egressos do Curso em Saúde do 

Trabalhador. São frutos deste núcleo quarenta e oito (48) unidades de contexto 

- UC e cento e quatorze (114) unidades de registros - UR, todos oriundos das 

falas dos egressos. Foram apreendidos 05 (cinco) temas e 05 (cinco) subtemas 

distribuídos em: 
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8.1 - Identificação de Riscos: proposta de mudanças nós 

Territórios. 

 

O Ponto de partida para a organização dos serviços e das práticas de 

vigilância em saúde é a territorialização das Equipes de Estratégia Saúde da 

Família. As equipes têm como objetivo identificar os fatores de riscos que 

influenciam o estado de saúde dos indivíduos atendidos por estas equipes 

(PERES, 2013). 

 

8.1.1 - Conhecendo os Fatores de Risco. 

 

Os riscos20 são fatores externos que apresentam potencial dano à saúde 

dos indivíduos e de suas famílias.  

 

 [...] consigo identificar os riscos no meu território (ACS UC8 UR3). 

 [...] no tempo da enchente algumas pontes oferecem risco. (ENF. UC8 UR8).  

[...] identificarmos os riscos de acidente, como andamos muito na rua, 

corremos este risco (ACS UC2 UR3). 

                                                           
20 Riscos podem ser: Químico, Físico, Biológico, Ergonômico e Mecânico.  
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[...] a UBS onde eu trabalho requer muita atenção, por que possuem riscos 

de acidente de trabalho (ENF UC2 UR20). 

[...] então temos uma sala de situação, onde colocamos todos os agravos da 

população. A população é dividida por micro-área, cada ACS possui uma. Nesta sala os riscos 

são identificados por desenhos. (ENF UC1 B1).  

 

De acordo com as falas dos egressos, é possível identificar a 

potencialidade deles em identificar os riscos aos quais estão expostos os 

indivíduos de seus territórios. 

 

Para Lacaz (2007) a relação entre trabalho, saúde e doença parte de 

uma idéia cartesiana do corpo como máquina, o qual se expõe a diversos 

agentes/fatores de riscos presentes nos ambientes de trabalho. O resultado 

desta interação entre o corpo e riscos, são trabalhadores expostos à doença e 

aos acidentes do trabalho. 

 

Para os egressos, a troca de informações entre usuários e trabalhadores 

da saúde gera dados estatísticos. Esses dados fazem parte da tomada de 

decisão da equipe nas reuniões de planejamento. É de suma importância a 

comunicação dos riscos nas reuniões de planejamento. Para tal, as equipes 

devem estar qualificadas para saber identificar os possíveis riscos aos quais 

estão expostos os trabalhadores em seus territórios. 

 

Os profissionais de saúde, ao identificar os fatores de riscos e suas 

repercussões sanitárias, permitem estabelecer um controle sobre os riscos 

presentes nos ambientes de trabalho forçando a realizar mudanças neles e nos 

processos produtivos a fim de minimizar ou extirpar os riscos presentes.  

 

Somente identificar os riscos não resolveria os problemas, Celeste 

(apud, Arruda 2003) em seu discurso afirma que o profissional da Estratégia 

Saúde da Família tem a capacidade técnica, através da educação permanente, 
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de transformar a realidade dos territórios. Já Costa (2009 p. 143-158) vai além 

ao declarar que os usuários devem se apropriar destas informações e se 

posicionar como protagonista na luta por ambientes saudáveis.   

 

 Fica evidente que, para o usuário torna-se mas fácil quando eles se 

identificam com o coletivo e adotam uma postura de discussão sobre as 

próprias condições de trabalho e com a socialização das experiências de cada 

trabalhador.    

8.2 - Consulta Investigativa na Saúde do Trabalhador. 

 

 O início da consulta investigativa se dá através do acesso da população 

ao serviço de saúde. Primeiramente é preenchido um boletim de atendimento, 

para posterior avaliação pelos técnicos/auxiliares de enfermagem, esta pré-

consulta determina o tipo de atendimento a ser utilizado. Os critérios de 

prioridade são preestabelecidos pelo profissional, no seu turno de trabalho.  

 

Vejamos algumas falas dos egressos concernentes a este tema: 
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8.2.1 - Associando os Sinais e Sintomas com o Ambiente de 

Trabalho. 

 

De acordo com as falas dos entrevistados é possível identificar os 

esforços dos egressos em articular os sinais e sintomas apresentados pelos 

usuários de saúde com os ambientes de trabalho incorporados pelos 

trabalhadores.    

 [...] quando o paciente chega com uma queixa principal, tentamos 

relacionar com a atividade que ele desenvolve. Sendo assim uma prática da equipe (ENF B1 

UC9). 

[...] sim conseguimos relacionar, pois a maioria de nossos pacientes são 

trabalhadores rurais, geralmente o problema deles é na coluna (ENF U8 UC9). 

 

As falas dos egressos do curso em Saúde do Trabalhador revelam que 

as consultas realizadas são direcionadas aos trabalhadores, quebrando um 

paradigma, no qual as consultas clínicas eram realizadas com base no modelo 

biomédico, o enfoque dado pelo trabalhador é no procedimento; o corpo 

anatomo-biológico é identificado pela queixa que o usuário traz, na tentativa de 

transformá-la em um possível diagnóstico. Sendo assim, a queixa deixa de 

fazer parte da pessoa e se transforma em um sinal ou sintoma de doença, que, 

então, será o objeto de trabalho do médico e da enfermagem. A estas 

consultas clínicas foram incorporadas questões que relatam o ambiente de 

trabalho (MARQUES & LIMA, 2008). 

 

 Para Santos e Lacaz, (2012) a prática desta conduta contribui 

para um diagnóstico amplo centrado no processo saúde doença e ambientes 

de trabalho, não mais em sinais e sintomas, mas no sujeito e no seu contexto 

de trabalho. Dessa maneira, os casos atendidos passam a ser de 

responsabilidade mútua, dentro da lógica de interação entre assistência, 

vigilância, gestão, intervenção individual e coletiva. 
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 Gomes e Costa (1997) aponta que o processo de diagnóstico de 

algumas doenças do trabalho são detectadas em estágios bem avançados, 

dificultando o processo da cura, uma vez que os sinais e sintomas são 

similares a outras patologias. Dependendo das atividades e dos processos de 

trabalho que as geraram, temos que levar em consideração vários fatores para 

um diagnóstico preciso como o tempo de exposição, a intensidade e a 

frequência em que o indivíduo se expôs aos fatores de risco predisponentes no 

ambiente de trabalho. 

   Cabe ressaltar que o trabalhador que passa por diversos tipos de 

processos de trabalho em diferentes ambientes, pode mascarar o diagnóstico 

de doenças ocupacionais. Por isso, há de ser relevante a experiência do 

profissional médico em diagnosticar as doenças do trabalho. 

 Cruz (2005) ressalta que os processos de mudança de emprego, 

geram incertezas e insegurança, apresentando consequências no plano 

psicológico.  
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8.3 - Sistema de Informação: Notificações de Acidentes e Doenças 

do Trabalhado. 

 As informações que abrangem os acidentes, as doenças e a 

mortalidade por acidentes de trabalho e seus aspectos epidemiológicos 

representam um fator crítico no sistema de saúde no Brasil, em razão das 

negligências pela falta de comunicação, o que inviabiliza análise dos dados e a 

implementação de ações de saúde (IWAMOTO, 2011). 

  Alguns destes aspectos foram abordados pelos egressos do curso em 

saúde do trabalhador.      

 

8.3.1 - Dificuldade em notificar. 

 

De acordo com as falas dos egressos, houve uma preocupação no 

processo de notificação dos acidentes e doenças do trabalho nos territórios das 

equipes de Estratégia Saúde da Família. Dúvidas permeiam as práticas dos 

egressos, pois não ficou claro: Quem deve notificar? Quais os fluxos que a 
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notificação deve percorrer? Quais os fluxos de referência e contra-referência no 

encaminhamento de trabalhadores lesionados para as unidades de referência 

ou na busca dos seus direitos trabalhistas? Todas as dúvidas sobre a 

notificação fizeram parte do conteúdo programático do curso em saúde do 

trabalhador do qual os egressos fizeram parte. 

 

Para Santos (2012), há uma preocupação, desde a década de 80 nas 

notificações de saúde do trabalhador. É um processo complexo devido à 

diversidade do campo da saúde do trabalhador. De acordo com os registros da 

Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, este instrumento só tem 

validade para os trabalhadores formais, aqueles de carteira assinada e que 

contribuem para a Previdência Social (INSS). 

 

 A CAT garante ao trabalhador brasileiro benefícios trabalhistas quando 

lesionado por acidente ou doença do trabalho. Existem dois tipos de acidentes: 

1- acidente típico (Acidente ocorrido durante a jornada de trabalho diário), 2 - 

acidente de Trajeto (Acidente ocorrido durante o percurso de casa para o 

trabalho) ou por uma das doenças ocupacionais. 

 

Para os trabalhadores informais, existe um sistema de informação e 

notificação capaz de registrar as doenças e agravos à saúde dos trabalhadores 

informais. Tal efeito é amparado pela Portaria nº 104 de 25 de janeiro de 2011 

do MS, que descreve todas as doenças e acidentes ocupacionais. A partir 

destes dados pesquisadores brasileiros da área da saúde do trabalhador 

começaram a traçar o perfil dos trabalhadores informais no Brasil.  

 

Vários fatores contribuem para a subnoticação de acidentes e doença do 

trabalho, como: Fala de qualificação profissional de Médicos e Enfermeiros, 

ausência de fichas de notificação e fluxo de informações indefinidos.  Vejamos 

algumas falas dos egressos neste sentido. 
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[...] há uma grande dificuldade no preenchimento dessas fichas de 

notificação (ENF U7 UC10). 

 

[...]  O primeiro atendimento desse trabalhador é realizado no hospital. E no 

hospital eles não preenchem esta ficha. Somente quando o paciente vai ao posto de saúde, 

solicitar atestado médico é que identificamos o acidente e notificamos (ENF U8 UC10). 

 

[...] a dificuldade é quando tem uma troca de profissional. Por que a equipe 

toda já realiza as notificações. Mas quando troca o profissional até que ele entenda e queira 

fazer. [...]  grande quantidade de papel para preencher, muita informação. Até ele internalizar 

que ele vai ter que fazer. É muita dificuldade (ENF B1 UC10). 

 

[...] sim, como todo problema de notificação, muitos são negligentes 

infelizmente, algumas vezes alguns profissionais esquecem que as notificações dão subsídios 

para as ações em saúde (ENF B5 UC10). 

 

Nas falas percebe-se que a troca de profissionais no serviço são as 

causas principais para não realização das notificações dos acidentes de 

trabalho.  Muitos profissionais desconhecem a importância da notificação do 

agravo em saúde, e se justificam dizendo que são muitos os instrumentos de 

notificação. 

 

  Para Gomes (2005) o único sistema oficial que serve para estimar o 

número de trabalhadores formais lesionados em seus ambientes de trabalho 

são os registrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os registros 

servem para análise dos agravos ocorridos e garantem benefícios aos 

trabalhadores lesionados.  
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8.4 - Intersetorialidade no Dia a Dia dos Territórios da ESF. 

 

A intersetorialidade21 é o processo no qual objetivos, estratégias, 

atividades e recursos de cada setor são considerados segundo suas 

repercussões e efeitos sobre os mesmos parâmetros nos demais setores 

(OPAS, 1992). Visa superar as ações de forma isolada e fragmentada por 

formulação e implementação de políticas públicas para o setor saúde. 

 

 

 

                                                           
21 Integração dos serviços de saúde e outros órgãos públicos com a finalidade de articular políticas e 

programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS, 

potencializando, assim, os recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos disponíveis e evitando 

duplicidade de meios para fins idênticos. Se os determinantes do processo saúde/doença, nos planos individual e 

coletivo, encontram-se localizados na maneira como as condições de vida são produzidas, isto é, na alimentação, na 

escolaridade, na habitação, no trabalho, na capacidade de consumo e no acesso a direitos garantidos pelo poder 

público, então é impossível conceber o planejamento e a gestão da saúde sem a integração das políticas sociais 

(educação, transporte, ação social), num primeiro momento, e das políticas econômicas (trabalho, emprego e 

renda), num segundo. A escolha do prefixo inter e não do trans é efetuada em respeito à autonomia administrativa 

e política dos setores públicos em articulação. 
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8.4.1 - Compartilhando os Problemas do Território. 

 

As falas dos entrevistados apontam para um direcionamento dos 

problemas encontrado nos territórios de saúde. Identificamos que as ações 

adotadas a partir dos problemas têm o caráter de intersetorialidade, pois 

compartilham estes problemas com outros órgãos.  

 

[...] temos um conselho municipal de saúde local.  Este conselho tem todas 

as áreas intra e intersetorial, toda a equipe participa das reuniões (ENF B1 UC11). 

 

[...] quando há uma epidemia de uma determinada doença, acionamos 

outros órgãos e secretarias. O contato é feito sim com outras instituições, por que se não pode 

aumentar os agravos dos casos (ENF B7 UC11). 

 

[...] entramos em contato com outras secretarias. Porque só a saúde 

trabalhar e não tiver o envolvimento de outras secretarias. Não se consegue desenvolver 100% 

das ações (ENF U7 UC12). 

 

Para Neto e Sampaio (2007) a resolutividade dos problemas 

encontrados pelos profissionais de saúde da ESF em seus territórios, 

compreende um novo modelo de assistência realizada pela ESF, em que se 

propõem a solucionar os problemas de forma articulada com outros níveis de 

assistência à saúde e outros órgão públicos, cuja execução envolve outras 

áreas técnicas. 

 

Essas ações visam a potencializar ações no Sistema Único de Saúde 

evitando esforços mútuos nos meios para fins idênticos. A busca de novas 

estratégias para enfrentamento dos problemas tende a ser uma prática comum 

nos territórios da estratégia saúde da família tendo o seu enfoque nas 

necessidades de saúde de cada indivíduo (Rosa e Labate, 2005). 
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Estes esforços são válidos pelas estratégias adotadas e pelos novos 

fluxos de enfrentamento dos problemas. O próximo subtema retratará a 

referência e contra referência dos serviços de saúde de média e alta 

complexidade. 
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8.5 - Problematização nos Processos de Trabalho: Reflexão e 

Mudança após o Curso em Saúde do Trabalhador. 

 

 

O objeto da saúde do trabalhador pode ser definido como 
o processo saúde e doença dos grupos humanos, em sua 
relação com o trabalho (MENDES e DIAS, 1991 p. 347). 

 

 

8.5.1 - Apoio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. 

 

A partir de 2002 o MS teve como estratégia a criação da RENAST – 

Rede Nacional de Atenção Integral a Saúde do Trabalhador, que tem como 

objetivo integrar os serviços do SUS, de diferentes níveis de complexidade, 

estabelecendo um fluxo contínuo de financiamento para os Centros de 

Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST. Atua nos serviços do SUS, 

onde busca incorporar maior densidade tecnológica no quadro de profissionais, 

articulando ações de assistência e prevenção, nesta incluída a vigilância em 

saúde do trabalhador que busca intervir nos locais de trabalho, em interlocução 

com os trabalhadores (SANTOS, 2012). 
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Com isso, a saúde do trabalhador rompe com a concepção hegemônica 

que estabelece um vínculo casual entre a doença e um agente, ou grupo de 

riscos presentes nos ambientes de trabalho (MENDES e DIAS, 1991). Com 

base nesse novo enfoque, e na consolidação da Política de Saúde do 

Trabalhador no Brasil, é que o Ministério da Saúde implantou o CEREST 

Amazonas. 

   

Inaugurado em junho de 2004, o CEREST-AM, atendendo  os princípios 

de habilitação, possui uma sede própria, e uma equipe multiprofissional de 

trabalho, composta por funcionários Estatutários e Temporários oriundos do 

quadro de Recursos Humanos da Secretaria de Estado e Saúde do Amazonas, 

sendo (01) Administrador, (03) médicos do Trabalho, (02) Enfermeiros do 

Trabalho, (01) Fonoaudiólogo, (01) Fisioterapeuta, (02) Assistentes Sociais, 

(01) Odontóloga, (01) Psicóloga, (03) Agentes Administrativos, (02) Agentes de 

Limpeza. Todos os profissionais de Nível Superior têm uma carga horária de 30 

horas semanais, exceto os de nível médio com carga de 40 horas semanais. 

 

Além disso, o CEREST-AM é responsável em coordenar, implantar e 

implementar as ações da Política de Saúde do Trabalhador em apenas 46 

Municípios do Estado do Amazonas e fiscalizar as ações de (02) CEREST 

Regionais. O CEREST Regional de Tefé tem sobre a sua responsabilidade 

(sete) 07 Municípios do Estado do Amazonas e o CEREST Regional de 

Manaus tem apenas (nove) 09 Municípios.             

 

A demanda dos CEREST é proveniente de encaminhamento das Redes 

de Assistência Sentinela (Hospitais, Prontos-Socorros, Unidades Básicas de 

Saúde, Centro de Especialidades, Sindicatos, IML). Não sendo constituído 

como porta de entrada do SUS. Os atendimentos realizados aos trabalhadores 

no CEREST são orientações técnica, cujo objetivo é encaminhar (referência e 

contrareferência) estes pacientes para a Rede de Assistência do SUS. 
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Além disso, a equipe técnica do CEREST faz o monitoramento e 

avaliação das fichas de acidentes e doenças do trabalho notificadas no SINAM 

– Sistema de Notificação e Agravos, de acordo com os publicados na Portaria 

104 de 25 de janeiro de 2011. Através destes processos de análise é que 

surgem os projetos de intervenção, cuja meta é diminuir ou extirpar os riscos 

nos ambientes de trabalho vividos por trabalhadores. Os projetos de 

intervenção têm apoio e parceria com outras instituições como a Vigilância 

Ambiental e Sanitária do Estado do Amazonas, Ministério Público do Trabalho 

Federal, Ministério Público Estadual, Superintendência Regional do Trabalho.  

 

Afora isso, o CEREST Amazonas vem implantando Núcleos de Saúde 

do Trabalhador – NUSAT, em cada Município do Estado, como forma de 

divulgar a Política de Saúde do Trabalhador. 

 

Um dos grandes gargalos para a efetividade do programa Saúde do 

Trabalhador no Estado do Amazonas ocorre pela alta rotatividade de 

Profissionais de Saúde e a falta de qualificação dos Gestores de Saúde que 

não tem interesse em implementar as ações de Saúde do Trabalhador. Com 

reflexo destes gargalos, conseguimos identificar neste estudo através das falas 

dos discentes do Curso de Saúde do Trabalhador, a falta de um apoio mais 

efetivo do CEREST aos Núcleos de Saúde do Trabalhador. 

 

[...] em relação à Saúde do Trabalhador temos muitas dificuldades, não 

temos assistência do Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador (ENF U UR8). 

 

[...] tem o programa, mas é como se ele não existisse (ENF U UR9). 

 

Segundo os egressos, a falta de uma assistência efetiva por parte do 

CEREST aos Municípios prejudica muito nas ações de saúde do Trabalhador, 

desenvolvidos pelos profissionais da Estratégia Saúde da Família. Enfim, 

consideramos que os profissionais ao lidar com a saúde dos trabalhadores em 

seus territórios de forma ampliada e integral, exercem uma mudança de 
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paradigma assistencial na medida em que o processo saúde doença se torna 

mais complexo e dinâmico. 

 

Para Santos (2012) a complexidade nas ações de saúde do trabalhador 

vai além de uma consulta de consultório tipo queixa-conduta. Todo este 

processo precisa estar vinculado ao processo histórico do paciente clínico e as 

questões do tipo de trabalho que o trabalhador desenvolve e o ambiente ao 

qual ele está exposto. Estas considerações são necessárias para uma efetiva 

intervenção nos problemas. A Política de Saúde do Trabalhador orienta aos 

profissionais adotarem uma nova conduta centrada não somente nos sinais e 

sintomas da doença, mas no sujeito e no seu contexto de trabalho. 

 

De acordo com Porto (1997) as ações de saúde do trabalhador não 

devem estar focadas diretamente no trabalhador, mas ao meio ambiente no 

qual ele está inserido. Desenvolvendo assim, novas abordagens teórico 

metodológicos que possibilitem avançar nos processos de análise e 

intervenção nos riscos colocados a trabalhadores, populações vizinhas e ao 

meio ambiente. Esta iniciativa só será possível a partir de ações integradas.  

 

Para tanto, o Ministério da Saúde através da vigilância em Saúde do 

Trabalhador, assume o papel de intervir nos processos e ambientes de trabalho 

que lesionam e acidentam trabalhadores em seus postos. Estas ações 

acontecem de forma integrada com outras vigilâncias como a Ambiental, a 

Epidemiológica e a Sanitária, esta última tem o papel de polícia sanitária, capaz 

de adentrar nos ambientes laborais sem autorização jurídica. 

 

Para Lacaz (1997) tal ação só é possível com a participação efetiva do 

controle social, no campo da saúde do trabalhador, partindo dos níveis 

regionais, Municipais e Estaduais. As Comissões Intersetorial em Saúde do 

Trabalhador – CIST, vinculada aos Conselhos Municipais e Estaduais de 

Saúde tem um papel importante no processo. Pois, os mesmos são ocupados 



 

 

139 

 

por representantes dos trabalhadores (sindicatos), que buscam melhorias para 

os associados. 
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9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A perspectiva de melhoria da saúde é um desejo de todo e qualquer ser 

humano e mais que isso é uma necessidade econômica, já que o mercado 

precisa de trabalhadores ativos e aptos para manter constante crescimento 

econômico. E claro, ninguém é feliz doente, mesmo o maior hipocondríaco.  Tal 

fato é constatado nas inúmeras filas em busca de uma consulta médica. Isto é 

uma obviedade.  

 No entanto, se saúde e trabalho se inter-relacionam por que não há uma 

política eficaz em prol da saúde do trabalhador? A resposta, infelizmente, não 

está em grandes programas de desenvolvimento de “consciências” e sim em 

posturas mais realistas e educativas para a melhoria da qualidade de vida do 

trabalhador, para a qual três fatores interagem e coexistem: 

1. Informação 

2. Aplicabilidade 

3. Educação 

 

A informação e a saúde do trabalhador 

Trabalhador informado de seus direitos é um cidadão pleno que 

buscará e encontrará no próprio ambiente laborial fatores que possibilitam uma 

melhor qualidade de vida. No entanto, não se trata aqui de apenas conhecer 

licenças ou indenizações, possíveis afastamentos do trabalho, às vezes até de 

forma leviana. Trata-se sim de conhecer o que é obrigação do empregador e o 

que é obrigação do empregado. 

Durante a pesquisa, vários foram os relatos a confirmar a necessidade 

da informação e foi também surpreendente notar o quão leigos são os 

profissionais, em particular na área de saúde. A particularidade deve-se ao fato 

de serem eles os responsáveis por cuidar da saúde de outros. E, como cuidar 

da saúde de alguém exterior a si, quando a própria foi negligenciada. 
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Observar a relevância do cuidar-se e do zelar por si parte do princípio 

do conhecer o “cabe a quem de direito”. Informar-se das obrigações do 

empregador e do empregado, contribuem para que ações necessárias sejam 

tomadas para melhorar a qualidade de vida.  

 

Informação é poder. Trabalhador conhecedor de seus direitos e limites 

possibilita mais que eficiência e eficácia em suas práticas diárias, implementa 

posturas conscientes e coletivas, a deixar de lado individualismos e proveito 

próprio, além de garantir a unificação de setores até então díspares (empresa - 

hospital - escola). A desinformação só é benéfica ao capital. 

Aplicabilidade em sua prática diária 

Ao conhecer direitos e responsabilidades, o empregado deve exigir sua 

aplicação em sua vida diária por meio da normatização e, por que não, controle 

pela fiscalização constante. A criação de órgãos como o CEREST pode 

garantir tal aplicabilidade, desde que possam realmente permitir a ampliação 

de ações. 

No entanto, os pesquisados afirmaram categoricamente ainda não 

haver recursos suficientes para efetivar ações que viabilizem a eficiência na 

manutenção da saúde de trabalhadores nesta área. Se para eles já não é 

simples, principalmente, considerando-se os riscos a que estão expostos na 

lida diária – exposição a doenças infecto-contagiosas, ao sol, aos perigos da 

rua (já que eles precisam fazer visitas em domicílio) – imagine-se aqueles que 

aparentemente não estão sujeitos a isso? 

A saúde do trabalhador deveria ser vista como uma necessidade 

primária em qualquer empresa, não como medida paliativa e, sim, como 

medida preventiva, através do uso de equipamentos de segurança e produtos 

que possam garantir a qualidade de vida diariamente. Observar sempre a 

salubridade do local de trabalho, mesmo sendo este ao ar livre. Não buscar 

resolver o problema depois de seu surgimento, porém prevê-lo e assim ampliar 

o enfoque, na busca de instrumental que ressaltem medidas de prevenção as 
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quais concatenem para a melhoria das condições de trabalho e para a defesa 

da saúde. 

A pesquisa mostrou o quão são necessárias políticas públicas que 

visem aplicabilidade de normas já existentes. Além disto, é importante que os 

profissionais de saúde possam orientar o trabalhador assistido nas UBS quanto 

a essa medicina preventiva, por meio de estudos mais complexos, construídos 

por equipes multidisciplinares, nas unidades.  

É claro que uma postura pró-ativa nem sempre será aceita de imediato 

pelo empregado ou mesmo pelo empregador, no entanto são posturas 

constantes e bem fundamentadas que poderão mudar toda uma cultura de 

afastamentos.  

 

No entanto, a pesquisa realizada mostrou que a falta de equipes 

permanentes acaba por prejudicar o bom desempenho dos programas. A 

excessiva rotatividade de profissionais, principalmente no interior, inviabiliza 

ações duradouras e eficazes. Para se aplicar eficientemente as informações a 

que se teve acesso, antes é necessário uma equipe unificada, que discuta 

possibilidades, que avalie resultados e que conheça o próprio  potencial.  

Educação e mudança de pensar 

Educação muda vidas. É uma frase até comum, no entanto quando se 

trata de trabalhador torna-se uma verdade absoluta. Durante a realização desta 

pesquisa, motivada pelo Curso de Saúde do Trabalhador, em 2008, percebeu-

se a mudança significativa na postura e na percepção das necessidades do 

trabalhador da área. A educação permanente realizada nos municípios cria 

responsabilidades e posturas pró-ativas. 

Diferente de apenas informar, a educação precisa ser para o 

trabalhador marco de efetiva mudança de postura, como aconteceu com os 

pesquisados, que não só usaram do conhecimento adquirido em sua labuta 

diária, como também orientaram os assistidos pela UBS.  



 

 

143 

 

 

Com a pesquisa foi possível observar a relevância da formação 

permanente no micro e macro universo do profissional de saúde. Profissional 

este respeitado e valorizado por outros trabalhadores, já que traziam consigo a 

solução para um problema imediato: a doença oriunda do mau uso da força 

motriz. Para Carvalho (2009), o processo dialógico, formativo e transformativo 

da educação se dá pelo contato, a transmissão e aquisição de conhecimentos, 

bem como desenvolve competências, hábitos, chamados de “conteúdos da 

educação”. 

Mas, o que é a educação senão uma invasão do novo dentro de um 

contexto antigo e às vezes imutável?  Os pesquisados declararam que alguns 

dos colegas de trabalho não aceitavam a nova proposta de trabalho, preferindo 

continuar a fazer uso de parâmetros antigos, os quais eram na percepção deles 

mais comuns. A educação deve mexer com esse senso comum e transformá-lo 

segundo bases teóricas e epistemológicas.  

Caberia ao profissional de saúde, nesse momento usar da pedagogia 

para buscar mudanças mais significativas na postura dos colegas ainda afeitos 

aos novos conceitos e parâmetros de melhor aproveitamento da própria saúde. 

Além disso, levar a educação, enquanto mudança de atitude aos assistidos por 

meio da orientação adequada quanto ao melhor uso de sua força de trabalho. 

 Assim, pode-se afirmar ser a Saúde do Trabalhador um processo 

interdisciplinar que hoje deve suplantar a percepção de conhecimento 

fragmentado ou unidisciplinar, como afirmar Lacaz (2007) quando não 

repetitivo e tecnicista, resultante de pesquisas e análises pontuais 

desenvolvidas com abordagens próprias de cada disciplina: ou só da 

epidemiologia, ou (...) das ciências sociais e humanas, ou só da toxicologia, ou 

(...) engenharia [...]. É necessário pensar o trabalhador como um ser complexo 

e seu ambiente de trabalho mais complexo ainda. 

A complexidade humana envolve aspectos emocionais, sociais e 

intelectuais ausentes ou presentes em menor ou maior grau no ambiente 
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laboral por influência de outros seres humanos que ali interagem. Trabalhar a 

manutenção da saúde seria como pensar em manter em pleno e perfeito 

funcionamento uma máquina cheia de vontades e desejos. Informar, aplicar e 

educar são princípios a serem pensados e repensados por todos os órgãos 

voltados para a manutenção da saúde do trabalhador. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

A pesquisa intitulada EDUCAÇÃO E TRABALHO UMA REALIDADE  

AMAZÔNICA: DESAFIOS DA SAÚDE DO TRABALHADOR NA ATENÇÃO  

PRIMÁRIA EM SAÚDE, está sendo desenvolvida no Centro de  

Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) da Universidade  

Federal de São Paulo (UNIFESP) para obtenção do título de mestrado do  

Prof. o Israel Brito de Souza.  

A pesquisa tem o objetivo de Analisar as mudanças ocorridas na  

organização do trabalho das equipes da estratégia em saúde da família,  

após a realização do curso em saúde do trabalhador, que será  

desenvolvida por meio da aplicação de questionários e entrevistas aos  

profissionais das Equipes de Estratégia Saúde da Família.  

Ao final do estudo, será possível conhecer as mudanças ocorridas nos  

ambientes de trabalho das Equipes de Estratégia Saúde da Família tendo  

como eixo a Educação Permanente nesse processo.  

Eu, Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de URUCURITUBA - 

Amazonas em exercício legal como Secretário Municipal de Saúde, autorizo a realização  

da pesquisa.  
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO  

Título do Projeto:  

EDUCAÇÃO E TRABALHO UMA REALIDADE AMAZÔNICA: DESAFIOS DA SAÚDE DO 

TRABALHADOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar desta pesquisa por fazer parte da Equipe de Estratégia                           

em Saúde da Família. Destacamos que o objetivo da pesquisa é "Conhecer as mudanças ocorridas na conduta 

de trabalho das equipes de estratégia em saúde da família na atenção primária, nos municípios de Borba e 

Apuí, região amazônica". Para buscar conhecer essa realidade vivenciada por vocês profissionais das Equipes 

de Estratégia em Saúde da Família, queremos analisar mais de perto o cotidiano das EESF de zona urbana.  

Esta pesquisa oferece riscos mínimos a você, visto que se trata de um questionário para identificação 

e entrevistas que serão gravadas, mas seus dados serão mantidos em sigilo pelo pesquisador. Os dados desta 

pesquisa serão apenas utilizados em eventos de caráter cientifico  

Qualquer dúvida em relação ao estudo será imediatamente esclarecida pelo responsável pelo estudo 

(Israel Brito de Souza) e o (a) Sr (a) receberá explicações detalhadas sobre a pesquisa e a entrevista que serão 

realizadas. O (a) Sr (a) não receberá remuneração para participar da pesquisa.  

O (a) Sr (a) estará livre para retirar seu consentimento e desistir de participar do estudo, em qualquer 

momento, sem interferência no relacionamento que tenha com a instituição. Garantimos a privacidade e o  

sigilo das informações 

Consentimento Pós- Informado 

Eu,_____________________________________________________ profissional da EESF do 

município de______________________ , após ter lido e entendido as explicações sobre o projeto de pesquisa 

"Educação e Trabalho uma Realidade Amazônica: Desafios da Saúde do Trabalhador na Atenção Primária em 

Saúde" e depois de ter conversado com o Pesquisador da UNJFESP responsável pela pesquisa, e tirado minhas 

dúvidas, CONCORDO VOLUNTARIAMENTE em participar deste trabalho.  

 Data:  /  /  

Assinatura  

Eu, Israel Brito de Souza, coordenador da pesquisa, declaro que forneci todas as informações 

referentes à pesquisa, assim como assumi o compromisso de continuar informando sobre o andamento do 

processo, estando aberto/disponível às críticas e sugestões dos participantes. Pesquisador ISRAEL BRITO DE 

SOUZA, endereço institucional sito á Rua 7 Casa 4 Conjunto dos Secretários - Adrianópolis. Fone 92 - 3236-

5015 ou 92 - 9100-2300. Comitê de Ética em Pesquisa (Contato: Centro de Desenvolvimento do Ensino 

Superior em Saúde - CEDESS - UNIFESP /Rua Borges lagoa, 1341- térreo - CEP 04038-034 - São Paulo / 

Brasil- Te/./Fax: (11) 5576-4874).      

Assinatura 
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APENDICE C – Roteiro de Entrevista 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo 
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