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RESUMO 

 Este relatório busca mostrar 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. Onde foram 
investigadas as 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 dos municípios de Borba e 
Uricurituba. Os temas mais recorrentes foram: 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 compreensão da realidade dos trabalhadores destes 
municípios. Além destes temas foram detectados a necessidade de 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 e um maior apoio do 
CEREST nos municípios.  

 

Palavra - Chaves: Saúde do Trabalhador, Educação Permanente, 
Estratégia Saúde da Família. 
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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, se a sua própria foi negligenciada. 

Observamos que a relevância do cuidar 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.  

Apontamos que informação é poder. Todo trabalhador que conhece 

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. 

Neste processo ao conhecer os 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.  

No entanto, os egressos 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). 

Entendemos que a política de saúde do trabalhador deveria ser vista 

como uma necessidade primária em qualquer ambiente de trabalho, 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. Tendo como foco a salubridade do local de trabalho, mesmo 

sendo este ao ar livre. Não buscar resolver o problema depois de seu 
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surgimento, porém prevê-lo e assim ampliar o enfoque, na busca de 

instrumental que ressaltem medidas de prevenção as quais concatenem para a 

melhoria das condições de trabalho e para a defesa da saúde. 

O estudo nos 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, o estudo realizado 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 seu próprio potencial.  

Ficou evidente para nós enquanto pesquisador que o Curso em Saúde 

do Trabalhador, realizou mudança significativa na postura e na percepção das 

necessidades do trabalhador nas ESF dos municípios estudados. Este 

processo de qualificar e educar precisa ser para o trabalhador marco de efetiva 

mudança de postura, como aconteceu com os egressos, que não só usaram do 

conhecimento adquirido em sua labuta diária, como também orientaram os 

assistidos pela UBS.  

Com os resultados deste estudo fica evidente a relevância das 

informações recebidas pelos egressos. Caracterizamos como quebra de 

paradigma, pois o processo de educar é 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 
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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.  

Cabe 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, afirmamos que a Saúde do Trabalhador é um processo interdisciplinar 

que deve suplantar a percepção de conhecimento fragmentado ou uni 

disciplinar.  

Como produto desta dissertação, será encaminhado ao CEREST/AM 

um relatório técnico que apontamos os pontos positivos e negativos do curso 

na visão dos egressos, e sugestões de melhorias nas relações assistenciais de 

apoio aos Nusats instalados nos municípios do Estado do Amazonas.  

Acreditamos que um aporte maior de recursos deve ser discutido junto 

a coordenação Nacional RENAST, um aumento da capacidade instalada dos 

CEREST no Brasil também e outro fator importante, e aumentar o numero de 

profissionais em seus quadros funcionais. Só assim, será possível evitar o alto 

índice de sub-notificações de acidentes e doenças do trabalho e proporcionar 

aos trabalhadores através da vigilância em Saúde ambientes salubres.  

Este relatório tem como proposta evidenciar os resultados positivos e 

negativos obtidos em campo da pesquisa intitulada “Educação e Trabalho uma 

Realidade Amazônica: Desafios da Saúde do Trabalhador na Atenção Primária 

em Saúde” 

O relatório esta dividido em quatro (04) partes onde apontamos os 

pontos positivos e negativos. 
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1 - PERFIL DOS SUJEITOS AMAZÔNICOS 

 

PONTOS NEGATIVOS 

1.  Foi detectada a falta de participação do profissional médico e dentista 

na pesquisa; 

PONTOS POSITIVOS 

1. Adesão dos profissionais que se encontravam no Município durante 

as entrevistas; 

 

2 - PRÁTICAS DESENVOLVIDAS PELSAS EQUIPES DA ESF 

 

PONTOS NEGATIVOS 

1. Dificuldades de entendimento dos termos técnicos utilizados na 

Atenção Básica; 

2. Baixa adesão nas visitas domiciliares dos profissionais médicos e 

odontológicos;  

3. Preocupação dos entrevistados com a qualidade de vida nos 

ambientes de trabalho de seus territórios; 

4.  Estar em alerta nos processos produtivos de trabalho é um hábito 

que os egressos do curso em saúde do trabalhador adotaram; 

5. Preocupação diária em se proteger dos riscos expostos em seus 

territórios; 

6. Muitos profissionais de saúde não conhecem seus direitos 

trabalhistas; 

7. Alta rotatividade de profissionais de nível superior; 

8. Contratos de trabalho frágeis; 

9. Trocas constantes de gestores; 
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10. Estruturas físicas e instaladas das SMS; 

11. Dificuldade de adaptação de profissionais de que vem da capital para 

o interior; 

12. Os egressos relataram sobre a resistência de profissionais em seus 

ambientes de trabalho, de se negarem a praticar o novo; 

 

PONTOS POSITIVOS 
 
 
1. Participação efetiva de todos os ACS e Enfermeiros nas visitas 

domiciliares; 

2. Geração de vínculos com a população durante a visita domiciliar; 

3. Geração de informações durante a visita domiciliar; 

4. Conhecimento detalhado das dificuldades de seus territórios;  

5. Pré - atendimento e informações aos usuários; 

6. Realização de um diagnóstico situacional de seus territórios; 

7. Realização de um planejamento consistente; 

8. Cumprimento da carga horária de 40h semanais; 

9. A visita domiciliar e acompanhada pela orientação aos usuários de 

saúde que intervém nos processos de saúde e doença; 

10. Os egressos têm conhecimento que as ações realizadas por eles em 

seus territórios são preconizadas pelo Ministério da Saúde; 

11. O impacto das ações destes programas dentro dos territórios da 

Atenção Básica se reflete na melhoria dos indicadores de saúde no 

Brasil; 

12.  O Curso em Saúde do Trabalhador foi satisfatório, pois trouxe 

informações técnicas para os profissionais da ESF 

13.  O processo de aprendizagem gerou transformações dos cenários de 

práticas das equipes de ESF 

14.  Os fatores externos presentes nos ambientes de trabalho das 

equipes da ESF, favoreceram na identificação dos riscos presentes 

nos territórios e nos processos produtivos; 
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15. Os cenários de Práticas dos egressos do Curso em Saúde do 

Trabalhador sofreram alterações após o curso; 

16.  Identificar e diferenciar o que é trabalho forma e informal pelos 

egressos; 

17.  Identificar e diferenciar acidente e doença do trabalho pelos 

egressos; 

18.  Utilização de uma metodologia problematizadora utilizada pela 

Educação Permanente; 

19. Os egressos relatam uma nova postura em seus ambientes de 

trabalho que usam EPI. 

 

 

3 – MUDANÇAS OCORRIDAS NOS PROCESSOS DE EDUCAÇÃO 

PERMANENTE APÓS O CURSO EM SAÚDE DO TRABALHADOR. 

 

PONTOS NEGATIVOS 

1. Irregularidade no processo de qualificação profissional; 

2. Falta de planejamento de acordo com os preceitos legais da Política 

da Estratégia Saúde da Família;  

3. Ausência dos profissionais odontológico e medico nas reuniões de 

planejamento; 

4. Apontam super valorização das palestras realizadas por 

profissionais das universidades quando vêem ao município; 

5. Os depoimentos dos egressos demonstram as irregularidades nos 

processos educacionais, a falta de rotina e a falta de planejamento nas 

equipes da Estratégia Saúde da família; 

6. Baixa adesão no processo de integração entre ensino e serviço; 

7. Desconhecimento da Politica de Educação Permanente; 
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8. Ausência de Políticas Municipais de Educação Permanente; 

 PONTOS POSITIVOS 

 
1. Realizações de reuniões entre Enf e ACS; 

2. Os egressos apontam que as palestram realizadas pelos enfermeiros 

são importantes; 

 

4 – A INFLUÊNCIA DO CURSO EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

 PONTOS NEGATIVOS  

1. Ausência de notificação de acidentes e doenças do trabalho; 

2. Relatos de não possuírem a ficha de notificação; 

3. Falta de dados epidemiológicos de acidentes e doenças do trabalho 

de seus municípios; 

4. Dificuldades de notificar outras doenças de notificação; 

5. Ausência de fluxos de notificação; 

6. Ausência de fluxos de referência e contra referência; 

7. Falta do formulário da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT; 

8. Descaso dos demais profissionais com os acidentes e doenças do 

trabalho; 

9. Falta de apoio do CEREST aos Municípios; 

10. Falta de estrutura  nós Núcleos de Saúde do Trabalhador; 

 

 PONTOS POSITIVOS 

1. A evolução dos egressos na identificação dos riscos presentes em 

seus territórios; 

2. Relação de identificar os sinais e sintomas do paciente com o 

ambiente a qual ele esta inserido, ou seja, com seu ambiente de 

trabalho; 

3. Adesão a pratica da intersetorialidade com outros órgãos da 

prefeitura na resolução de problemas; 


