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RESUMO 

O presente estudo analisou as percepções e práticas dos trabalhadores e usuários da Unidade 

Básica de Saúde (UBS) Confisco e dos profissionais do Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST) acerca dos fluxos e atividades relacionadas à Saúde do Trabalhador 

(ST) e sua integração com a Atenção Primária à Saúde (APS), por meio de uma pesquisa 

qualitativa, do tipo descritiva/exploratória. Foram utilizados como recursos metodológicos uma 

roda de pesquisa realizada virtualmente com os profissionais da UBS e entrevistas 

semiestruturadas desenvolvidas com usuários e profissionais do CEREST. Três relatos de 

usuários foram selecionados para uma análise mais aprofundada de seus itinerários no contexto 

da ST e sua interface com a APS, desvelando os pontos positivos do cumprimento das 

propostas recomendadas pela Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora (PNSTT) e, principalmente, as lacunas existentes na assistência. Após a 

coleta dos dados, utilizou-se o método de análise de conteúdo para avaliação do material 

obtido. Foi possível verificar que os trabalhadores da área de saúde têm conhecimento dos 

protocolos existentes para a articulação entre ST e APS, mas que, pelos fatores expostos pela 

pesquisa, não conseguem acessar ou cumprir todas as recomendações ou orientações 

estabelecidas. Os usuários, provavelmente pela pouca utilização dos instrumentos em ST 

disponíveis na Rede de Atenção à Saúde (RAS), acabam privados do acesso à integralidade de 

ações que promovem a saúde do trabalhador e que buscam prevenir e tratar os efeitos do 

sofrimento gerado pelo trabalho e reabilitar a sua saúde. Assim, pode-se dizer que a interface 

ST e APS se dá de modo ainda muito tênue, com ações ainda bem aquém do necessário. 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Saúde do Trabalhador. Política de Saúde. 

Educação em Saúde. Promoção da Saúde. 



ABSTRACT 

This study aims to analyze the perceptions and practices of workers and users of the Unidade 

Básica de Saúde (UBS) Confisco and professionals of the Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST) about the flows and activities related to Workers Health (WH) and their 

integration with Primary Health Care (PHC), through a qualitative research, 

descriptive/exploratory type. A research wheel carried out virtually with UBS professionals and 

semi-structured interviews developed with CEREST users and professionals were used as 

methodological resources. Three user reports were selected for a more in-depth analysis of their 

itineraries in the context of WH and its interface with PHC, uneasing the positive 

points regarding compliance with the proposals recommended by the National Worker's 

Health Policy (NWHP) and, mainly, the gaps in care. After data collection, the content 

analysis method was used to evaluate the material obtained. It was possible to verify that 

health workers are aware of the existing protocols for the articulation between WH and PHC, 

but that due to the factors exposed by the research, they are unable to access or comply with 

all the recommendations or guidelines established. The users, probably due to the little use 

of WH instruments available in the Health Care Networks by health professionals, end up 

being deprived of access to the integrality of actions for prevention, promotion, treatment 

and rehabilitation regarding the suffering generated by work. Thus, it can be said that the WH 

and APS interface takes place in a still very tenuous way, with actions still well below what is 

necessary 

Keywords: Primary Health Care. Worker's Health. Health Policy. Health Education. Health 

Promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Atenção Primária à Saúde (APS) se apresenta como o modelo central de assistência 

à população brasileira no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme estabelecido 

pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), consideram-se os termos “Atenção Primária 

à Saúde” e “Atenção Básica (AB)” como equivalentes (BRASIL, 2017a). Nesse contexto, a 

Atenção Básica é: 

[…] o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que 

envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, 
desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, 

realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território 

definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária 
(BRASIL, 2017a, p. 2). 

É pertinente destacar que o Movimento Sanitário Brasileiro teria estimulado o uso 

predominante da expressão “Atenção Básica” em detrimento de “Atenção Primária” por 

considerar que esse último simplificaria e reduziria demasiadamente o escopo de ações previsto 

no SUS, haja vista ser a Atenção Básica o cerne das políticas públicas brasileiras em saúde. 

Assim, nos primórdios da estruturação da Atenção Básica no Brasil, e até mesmo atualmente, 

o uso do termo “Atenção Primária” ainda sugere uma cesta de serviços baseada no “custo-

benefício”, ou seja, ações em saúde “pobres” direcionadas a pobres. Tendo-se como referência 

os preceitos definidos para Atenção Primária à Saúde na Declaração de Alma-Ata de 1978, 

quais sejam, acesso universal e primeiro ponto de contato do sistema de saúde; 

indissociabilidade da saúde do desenvolvimento econômico-social, reconhecendo-se os 

determinantes sociais; e participação social (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 

1978), pode-se perceber a aproximação de tais premissas com aquelas alicerçadas pelo SUS. 

Assim sendo, os termos certamente ainda geram interpretações diversas (GIOVANELLA, 

2018). 

A APS tem como princípios fundamentais o acesso e a cobertura universal da 

população; a atenção integral e integrada (de modo adequado e efetivo); a orientação familiar e 

comunitária com ênfase na promoção e na prevenção em saúde; a organização e gestão 

especializadas, a fim de incentivar o desenvolvimento de políticas de saúde que estimulem a 

equidade, valorizando ações que prezem a sustentabilidade; recursos humanos compatíveis com 

as necessidades do serviço; o trabalho intersetorial – reforçando que a APS tem como alicerce 
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os múltiplos saberes, não se sustentando apenas com o vetor “saúde” – e, por fim, o primeiro 

contato (STARFIELD, 2002), que é a base da relação entre as pessoas da comunidade e o 

sistema de saúde. A APS deve ser a porta de entrada para o SUS e, ao mesmo tempo, onde as 

famílias terão suas necessidades acolhidas e resolvidas, se necessário com o apoio da Rede de 

Atenção à Saúde (RAS). Em caso de atendimentos compartilhados com outros pontos da rede, 

cabe à APS manter a coordenação do cuidado, monitorando todo o itinerário terapêutico 

percorrido pelo usuário. Assim, amplia-se o conceito de atenção “Primária”, não se entendendo 

como ponto de partida da RAS apenas, mas como o centro regulatório da assistência às pessoas 

(UFMG, 2010). 

A figura 1 ilustra as diversas relações e características da APS. 

Figura 1 - Valores, Princípios e Características Essenciais de um Sistema de Saúde baseado 

em APS 

Fonte: Organización Panamericana de la Salud (2005, p. 8). 
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Partindo-se da constatação de que o SUS é regido pelos princípios da universalidade, 

integralidade e equidade (BRASIL, 1990) e que a Saúde do Trabalhador (ST) é tema relevante 

e envolve cidadãos em risco potencial de agravos que impactam diretamente em sua capacidade 

produtiva e em sua qualidade de vida, em 2012 foi publicada a portaria ministerial nº 1823, de 

23 de agosto, que instituiu a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

(PNSTT). Tal política tem como finalidade: 

[…] definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados 

pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o 

desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na 

vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a 
redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e 

dos processos produtivos”. (BRASIL, 2012, p. 1) 

 Assim, a PNSTT está estreitamente relacionada ao processo de trabalho das Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), haja vista serem essas as estruturas-chave para o exercício das 

atividades assistenciais na APS. As equipes de saúde da família (ESF) tornam-se, então, 

organizações fundamentais para a identificação e manejo das situações e agravos relacionados 

ao trabalho. A proximidade das UBS com o domicílio das pessoas e seus ambientes de trabalho 

proporciona uma visão privilegiada acerca da interação entre trabalho e adoecimento (BRASIL, 

2018a). 

Este estudo teve como proposta fundamental avaliar em que estágio de 

desenvolvimento a aplicação das diretrizes previstas na PNAB, em sua interseção com a 

PNSTT, encontra-se na realidade do Centro de Saúde Confisco, uma UBS situada na região da 

Pampulha, na cidade de Belo Horizonte (MG). Conforme observado no estudo realizado por 

Dias (2014), as ações de cuidado com os trabalhadores são focais, com fluxos mal definidos e 

pouco articuladas com o que está previsto na PNSTT. A Resolução nº 603, de 8 de novembro 

de 2018 (BRASIL, 2018b), buscou ajustar as estratégias de organização e funcionamento da 

Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), visto que, a despeito 

dos avanços e ampliação da própria RENAST nos últimos anos como parte da implantação 

contínua da Rede de Atenção à Saúde (RAS), ainda persistem muitas áreas com 

heterogeneidade nos fluxos de acesso aos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CEREST) e muito desconhecimento sobre o papel desses serviços por parte da classe 

trabalhadora em geral (tanto da saúde e quanto de outras categorias na comunidade). Dentre as 

funções do CEREST podem-se citar o suporte técnico, a educação permanente em conjunto 
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com as ESF por meio do matriciamento1 e a realização da vigilância e assistência à saúde dos 

trabalhadores, servindo de retaguarda estratégica especializada para as equipes. Tais atribuições 

são pouco percebidas na rotina de atendimentos da UBS Confisco. Por meio da percepção dos 

próprios trabalhadores, avaliou-se como está estabelecida a rede de atenção à saúde do 

trabalhador em seu contexto mais relevante: a Atenção Básica (BRASIL, 2010). 

1.1 CENÁRIO DA PESQUISA 

Belo Horizonte é um município com população de 2.375.151 pessoas, segundo o 

último Censo, realizado em 2010. Estima-se, já em 2020, uma população de 2.521.564 pessoas. 

A densidade demográfica é de 7.167 hab/km2. A proporção entre homens e mulheres de acordo 

com a faixa etária está expressa a seguir (Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Pirâmide Etária de Belo Horizonte 

Fonte: IBGE (2021). 

1  Matriciamento ou apoio matricial é um novo modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num 

processo de construção compartilhada criam uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica. Essa proposta 

visa integrar os profissionais da equipe de saúde da família com profissionais especialistas de forma que os 

primeiros tenham um suporte para a discussão de casos e intervenções terapêuticas. (GONÇALVES, 

BALLESTER, et al., 2011) 
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Belo Horizonte ocupa um território de 331.401 km2. Possui 96,2% de esgotamento 

sanitário adequado. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita para o ano de 2018 foi de R$ 

36.759,66 e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) foi de 0,81 em 2010. A 

porcentagem da população ocupada referente ao ano de 2018 foi de 58,2%. Como principais 

atividades econômicas, podem-se citar a indústria, o processamento de minério, o comércio e a 

prestação de serviços. A proximidade com as cidades históricas de Ouro Preto, Mariana e 

Tiradentes, além de sua diversidade geográfica, ambiental e cultural (cachoeiras, serras e 

fazendas), tem transformado Belo Horizonte cada vez mais num polo de turismo, atraindo 

também eventos como congressos e outras atividades de negócios. 

A taxa de escolarização em Belo Horizonte é de 97,6%, para a faixa etária entre seis e 

quatorze anos (IBGE, 2021). O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para 

os anos iniciais do ensino fundamental é de 6,4 e de 4,5 para os anos finais do ensino 

fundamental (IBGE, 2021). 

Com relação à saúde, o município apresenta taxa de mortalidade infantil de 9,99 para 

cada mil nascidos vivos (IBGE, 2021). A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH) conta 

atualmente com 152 centros de saúde, 588 equipes de Estratégia Saúde da Família, o Hospital 

Metropolitano Odilon Behrens e o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. São oito Centros 

de Referência em Saúde Mental (CERSAM), três Centros de Referência em Saúde Mental 

Álcool e outras drogas (CERSAM-AD) e dois Centros de Referência em Saúde Mental Infantil 

(CERSAMi). A capital conta ainda com nove Centros de Convivência. Na atenção 

especializada, são cinco Unidades de Referência Secundária (URS), nove Centros de 

Especialidades Médicas (CEM), quatro Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), 

quatro Centros de Reabilitação (CREAB), dois CEREST, dois Centros de Testagem e 

Aconselhamento (CTA), um Centro Municipal de Oftalmologia (CMO) e um Centro Municipal 

de Diagnóstico por Imagem (CMDI). A rede de Urgência e Emergência é composta por nove 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA), um Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno (SUP) 

e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A rede de apoio ao diagnóstico possui 

cinco laboratórios distritais, um laboratório central, um laboratório de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e nove laboratórios de UPA. A Vigilância em Saúde tem em sua estrutura um 

Laboratório de Bromatologia, um Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE), 

um Laboratório de Zoonoses, um Centro de Controle de Zoonoses, quatro centros de 

esterilização de cães e gatos, uma Unidade Móvel de Castração e o Serviço de Atenção ao 

Viajante. Na promoção à saúde, são 76 Academias da Cidade em funcionamento, com mais de 

vinte mil alunos e 127 locais que promovem a prática Lian Gong (BELO HORIZONTE, 2019). 
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A figura 2 ilustra o fato de que, apesar de a Região Sudeste do Brasil albergar a maior 

parte dos CEREST, sendo Minas Gerais o segundo estado da federação em número de unidades, 

Belo Horizonte, capital do estado, possui apenas duas unidades. 

 

Figura 2 – Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 

 

Fonte: Cabral (2018) 
 

A UBS Confisco surgiu de uma demanda da população do Conjunto Habitacional 

Confisco, criado para tentar amenizar o grave problema de moradia na cidade de Belo Horizonte 

entre os anos de 1989 e 1992, como parte do “Programa Comunitário de Habitação Popular”. 

Localizado no limite dos municípios de Contagem e Belo Horizonte, o terreno era antes 

propriedade do Estado e fora inicialmente tomado por ocupações ilegais. O Estado de Minas 

Gerais, por meio do programa habitacional citado, forneceu material para a construção de casas 

para a população que havia invadido o terreno, mas essas moradias foram construídas com baixa 

qualidade, situação que pode ser comprovada ainda hoje e que reflete as condições habitacionais 

insatisfatórias dos moradores do Confisco. As condições de infraestrutura do Confisco 

seguiram proporcionais à qualidade das casas, ou seja, precárias. As prefeituras de Contagem e 
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Belo Horizonte não definiam sobre qual delas teria a responsabilidade pelas ações de 

desenvolvimento social da região, o que manteve a área do Confisco com baixo índice de 

qualidade de vida urbana até os dias de hoje. O saneamento básico era precário e havia um 

grande buraco ocupando boa parte da região. Em 1993, com a criação da Associação Pró-

Melhoramentos do Conjunto Confisco, a população conseguiu – por meio de muitas “lutas” 

políticas com a prefeitura – que o buraco fosse transformado numa bela praça de lazer, com 

brinquedos, árvores preservadas, quadra e campo de futebol. O local se tornou ponto de 

encontro da comunidade, elevando a autoestima de pessoas marcadas por situações bastante 

indignas de vida. A comunidade do Confisco possui hoje rede de esgotos, água tratada, ruas 

pavimentadas, escolas, igrejas, o centro de saúde, empresas comerciais em geral, um Centro de 

Referência em Assistência Social (CRAS) e um versátil Centro Cultural, com atividades 

diversas no campo das artes em geral, oferecendo ainda oficinas de aprendizado em artesanato, 

culinária, moda, dentre outras. (BELO HORIZONTE, 2019). 

1.2 PROCESSOS DE TRABALHO DAS UNIDADES DE SAÚDE 

A UBS Confisco oferece acesso aos usuários no período entre 6h30min às 18h30min, 

de segundas às sextas-feiras. Entre os serviços disponibilizados estão: realização de curativos e 

retiradas de pontos, vacinação, dispensação de medicamentos, atendimentos médicos, de 

enfermagem, odontológico, avaliação por nutricionista, fonoaudióloga, fisioterapeuta, 

psicólogo, terapeuta ocupacional, além de atividades supervisionadas por educadores físicos, 

utilizando a Academia da Cidade situada no CRAS. O fluxo básico de atendimento ao usuário 

começa pela triagem na porta de entrada da UBS. Logo ao chegar, o usuário é avaliado por 

auxiliar de enfermagem a fim de detectar se há a presença de sintoma respiratório, adaptação 

feita recentemente devido à pandemia de COVID-19 em curso. Em caso positivo, o mesmo é 

encaminhado para a sala de atendimento de sintomáticos respiratórios, localizada na parte 

externa da USB, de modo a evitar que entre em contato com as demais pessoas no interior da 

unidade. Caso sua demanda seja outra, na ausência de sintomas respiratórios, o usuário é então 

encaminhado para o interior da UBS, para ser atendido na recepção. Nesse momento, 

apresentando queixa clínica, o paciente é avaliado pela enfermeira da respectiva ESF e, 

dependendo dos sintomas, encaminhado à consulta com o médico da ESF ou outro profissional, 

de acordo com o tipo de problema. Se houver necessidade de avaliação por especialidade focal 

(não generalista), é feito encaminhamento em formulário impresso no consultório e a 

solicitação de marcação da consulta externa é automaticamente gerada na central de marcação 
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de consultas da PBH. Exames laboratoriais são realizados na própria UBS, bem como 

eletrocardiograma.  

No caso dos CEREST, atualmente o fluxo se dá por dois caminhos principais: o 

agendamento prévio por telefone, pelo qual o usuário atendido pela ESF - munido de relatório 

médico fornecido pela equipe da UBS - entra em contato com o CEREST e agenda uma consulta 

com a enfermagem do trabalho e a marcação diretamente no endereço físico da unidade. Em 

ambos os fluxos, após atendimento pela enfermagem, o trabalhador pode já ter sua questão 

resolvida ou, então, ser encaminhado para avaliação pelo médico do trabalho. Esse poderá 

realizar orientações do ponto de vista da legislação trabalhista e prescrições relacionadas ao 

quadro clínico em questão. Poderá, também, fornecer guia de contrarreferência para a ESF 

discriminando aquilo que foi orientado e/ou direcionado para algum outro atendimento 

específico na UBS, como avaliação pelo Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), sendo 

disponibilizadas avaliações por fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, educador 

físico, psicólogo, fonoaudiólogo ou dentista. Tanto na UBS, quanto nos CEREST há 

atendimento por assistentes sociais.  

A figura 3 retrata a divisão administrativa de Belo Horizonte, na qual a região do 

Confisco se encontra destacada em vermelho. 
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Figura 3 – Mapa com a Divisão Administrativa de Belo Horizonte 

Fonte: ESTADO DE MINAS (2020). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo se mostra relevante a partir do momento em que se observa a rotina 

de atendimentos pelas equipes de saúde da família atuantes na UBS Confisco. Por se situar 

numa região oriunda de um assentamento de pessoas na década de 1980, localizada no limite 

dos municípios de Contagem e Belo Horizonte, o Centro de Saúde recebe indivíduos que se 

habituaram a conviver num ambiente bastante marginalizado. Abrangendo os bairros Itatiaia, 

Confisco e Urca, a Unidade lida com questões sociais e econômicas complexas. Da mesma 

forma, tem-se um grande número de trabalhadores informais ou com condições precárias de 

vínculo empregatício que muitas vezes procuram atendimento devido a problemas de saúde 

relacionados ao trabalho. Casos de lombalgia recorrente em trabalhadores da construção civil 

ou em prestadores de serviços de limpeza a conservadoras, problemas de depressão e ansiedade 

em trabalhadores que atuam com telemarketing, estresse de um modo geral em trabalhadores 

de diversas categorias, provocado pela atual situação econômica vigente no Brasil ou até por 

ter que lidar com o desemprego são constantes no dia a dia da assistência na UBS.  

Além disso, é relevante destacar que os profissionais da saúde se enquadram no grupo 

de trabalhadores brasileiros, expostos a diversos fatores de risco que contribuem para acidentes 

de trabalho e doenças ocupacionais. Podem-se citar como fatores de risco: a falta de estrutura 

física adequada da unidade de saúde, a carência de recursos humanos em número compatível 

com a necessidade do território atendido, os deslocamentos frequentes na área de abrangência 

para assistência domiciliar, a sobrecarga de trabalho e a demanda intensa da população adscrita 

por atendimentos. O número excessivo de pessoas cadastradas por equipe e a violência social 

que muitas vezes adentra o ambiente da UBS promovem conflitos no cotidiano de trabalho, não 

sendo raros os casos de agressões físicas, verbais e psicológicas aos profissionais que trabalham 

no SUS. (SILVA et al., 2017) 

Outro ponto importante é a questão do conhecimento das condições de trabalho da 

população adscrita ao território da Unidade de Saúde. Conforme previsto na inter-relação entre 

a PNSTT e a APS e destacado no Caderno de Atenção Básica nº 41, publicado pelo Ministério 

da Saúde: 

 

[...] todos os profissionais da rede de saúde, em especial das eAB/eSF, 

precisam estar qualificados para estabelecer as relações entre as condições de 
vida e saúde-doença e o trabalho, atual ou pregresso do usuário, de modo a 

estabelecer o diagnóstico correto, a relação do evento com a atividade de 

trabalho e definir o plano terapêutico adequado, incluindo a reabilitação, a 

orientação do(a) trabalhador(a) sobre as medidas de promoção e proteção da 
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saúde, os encaminhamentos trabalhistas e previdenciários e a notificação ao 

sistema de informação em saúde. (BRASIL, 2018, p. 18). 
 

Dessa forma, nota-se que as equipes de saúde da família, em seu processo de 

territorialização e conhecimento das condições de vida de suas populações adscritas, já 

alcançaram grandes avanços. Porém, no que diz respeito ao conhecimento das condições de 

trabalho das pessoas e de como esses processos influenciam nos sistemas de saúde-doença, os 

progressos são menos evidentes. Conforme as Diretrizes de implantação da Vigilância em 

Saúde do Trabalhador (VISAT) no SUS (BRASIL, 2014), são atribuições da Atenção Primária: 

 

[…] a) identificar o perfil de saúde dos trabalhadores e dos processos 

produtivos no território de abrangência; b) identificar e notificar situações de 

risco e os agravos relacionados ao trabalho; c) estabelecer articulação com as 
instâncias de referência específicas de VISAT para a promoção da saúde do 

trabalhador e d) desenvolver ações de educação em saúde, particularmente nas 

situações onde forem identificados riscos relacionados ao trabalho.  
 

A figura 4 expõe os elementos que fazem parte da avaliação dos fatores de risco na 

gestão da segurança no trabalho. 
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Figura 4 – Relações entre o processo de avaliação das exposições e outros elementos de 

gestão da segurança e saúde no trabalho. 

 

Fonte: BANDINI; TRIVELATO (2018)  

 

A ausência de atividades de matriciamento entre a ST e a APS também fomenta a 

necessidade de “estreitar os laços” entre os profissionais de saúde da RENAST. Conforme 

muito bem colocado por Lazarino et al. (2019): 

 

O apoio matricial (AM) é um arranjo organizacional e uma metodologia de 

compartilhamento de saberes que viabiliza o suporte técnico pedagógico e 

institucional, assegurando retaguarda especializada para as equipes 
responsáveis pelo desenvolvimento de ações para a população sob seu 

cuidado, denominadas Equipe de Referência (ER). Tem como objetivo 

ampliar o campo de atuação e qualificar as ações dos profissionais dessas 
equipes, contribuindo para o aumento da capacidade resolutiva das mesmas. 

 

 

Os obstáculos identificados para a implantação de uma política de matriciamento 

efetiva vão desde a falta de apoio institucional e da gestão, passando pela sobrecarga sofrida 

pelas ESF no que diz respeito às atividades assistenciais e pelo baixo incentivo às ações de 

promoção à saúde no âmbito da APS, não apenas no que se refere à ST. 
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Pelo descrito, fomentou-se a necessidade de investigação acerca de o quanto é 

reconhecido e posto em prática pelo universo de trabalhadores da UBS Confisco, do CEREST 

e também pelos trabalhadores residentes na área e usuários do SUS, no tocante às atividades 

relacionadas à promoção, prevenção, tratamento e reabilitação no âmbito da Saúde do 

Trabalhador (ST). Na revisão de literatura realizada, foram encontradas referências 

demonstrando o impacto do reconhecimento das lacunas ligadas ao funcionamento do binômio 

APS-ST para melhoria na qualidade do serviço assistencial prestado ao usuário em sofrimento 

decorrente de doença gerada pelo trabalho em algumas cidades do Brasil (SILVA; FERRAZ; 

RODRIGUES-JUNIOR, 2016; SILVA et al, 2014; MENDES et al, 2015). Pela alta demanda 

provavelmente decorrente de problemas gerados pelo trabalho e pela evidente falta de 

conhecimento dos fluxos e recursos oferecidos pela RAS embasadas pela PNSTT e pela VISAT 

por parte dos profissionais da APS e pelos usuários trabalhadores da área da UBS Confisco, foi 

interessante e pertinente a avaliação da percepção dos principais sujeitos envolvidos sobre a 

abordagem da ST no contexto da APS. Espera-se, com essa perspectiva, ampliar o debate sobre 

a ST no âmbito do SUS e, consequentemente, divulgar de modo mais efetivo as estruturas e 

recursos disponíveis na RAS para a assistência aos problemas oriundos das atividades 

ocupacionais. Posteriormente, espera-se que os produtos revelados por esse estudo possam ser 

amplificados e utilizados como referências pelas demais unidades de saúde da rede de Belo 

Horizonte. 
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3 MARCO TEÓRICO 

O conceito de trabalho apresenta nuances e interpretações diversas que se alteram de 

acordo com o contexto sociocultural e ideológico vigentes em cada período histórico estudado. 

Neves et al. (2018) definem trabalho como “atividade profissional, remunerada ou não, 

produtiva ou criativa, exercida para determinado fim”. O trabalho promove a transformação de 

determinado objeto ou ação em um produto que permite alcançar a finalidade desejada a priori 

por meio do investimento de energia física ou mental (MENDES, 2018). Marx (1988) elenca 

três pontos básicos do trabalho: objeto de trabalho, meios de trabalho e a força de trabalho, 

destacando-se a capacidade do ser humano em antecipar o que deseja como produto final. O 

trabalho tem ainda um papel social pois sua função muitas vezes extrapola o uso imediato do 

produto, podendo ser utilizado como meio para atingir outros objetivos, ampliando o campo de 

possibilidades e reduzindo as barreiras naturais existentes dentro da sociedade (LUKÁCS, 

2013).  Os contextos históricos influenciam diretamente o trabalho, haja vista o progressivo 

desenvolvimento da sociedade humana com o surgimento de tecnologias de produção cada vez 

mais complexas e com demandas sociais sempre em transformação, o que contempla 

quantidade maior de necessidades com o aprimoramento em termos de qualidade (LESSA, 

2005). 

O médico italiano Bernardino Ramazinni, no século XVII, lançou as bases para os 

estudos em ST, ao publicar o livro De Morbis Artificum Diatriba, por meio do qual incentivaria 

os colegas de profissão a acrescentar uma pergunta à anamnese clínica: “qual arte você 

exerce?”, significando identificar o ofício dos doentes que solicitavam ajuda (BEDRIKOW e 

BANDINI, 2018). Um exemplo relevante estudado por Ramazinni diz respeito às atividades 

dos mineiros. Esses trabalhadores são afetados principalmente por doenças respiratórias e 

osteomusculares, conforme o próprio Ramazinni descreveu:  

O múltiplo e variado campo semeado de doenças para aqueles que necessitam 

ganhar salário e, portanto, terão de sofrer males terríveis em consequência do 

ofício que exercem, prolifera, segundo creio, devido a duas causas principais: 

a primeira, e a mais importante, a natureza nociva da substância manipulada 
que pode produzir doenças especiais pelas exalações danosas e poeiras 

irritantes que afetam o organismo humano; a segunda é a violência que se faz 

à estrutura natural da máquina vital com posições forçadas e inadequadas do 
corpo, o que, pouco a pouco, pode produzir grave enfermidade 

(RAMAZINNI, 2016, p. 29). 

A sensibilidade e capacidade de observação de Ramazinni predizia o que hoje tem se 

estudado no campo dos determinantes sociais do processo saúde-doença, evidenciando, já 
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naquela época, a relação entre as condições de vida e de trabalho e o maior risco de 

adoecimento. 

A Saúde do Trabalhador tem evoluído em paralelo aos avanços nos campos da 

Medicina Preventiva, da Saúde Pública e da Medicina Social, sendo bem definida nas palavras 

de Minayo-Gomez e Thedim-Costa (1997, p. 25): 

Em síntese, por Saúde do Trabalhador compreende-se um corpo de práticas 
teóricas interdisciplinares – técnicas, sociais, humanas – e interinstitucionais, 

desenvolvidas por diversos atores situados em lugares sociais distintos e 

informados por uma perspectiva comum. Essa 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. 

A ST vem gradativamente ganhando evidência no processo de elaboração das políticas 

públicas de saúde. Sendo o trabalhador e a trabalhadora moradores de determinado território 

sob responsabilidade sanitária de uma UBS e entendendo-se APS como a atenção ambulatorial 

de primeiro nível, ou seja, os serviços de primeiro contato do paciente com o sistema de saúde, 

de fácil acesso, direcionados a cobrir as afecções e condições mais comuns e a resolver a 

maioria dos problemas de saúde de uma população, nada mais lógico que as UBS sejam a porta 

de entrada para que esses trabalhadores tenham acesso aos serviços prestados pelo SUS 

(GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012). A ST pode ser definida como um campo de práticas e 

de conhecimentos estratégicos interdisciplinares - técnicos, sociais, políticos, humanos -, 

multiprofissionais e interinstitucionais, voltados para analisar e intervir nas relações de trabalho 

que provocam doenças e agravos (GOMES; VASCONCELLOS; MACHADO, 2018). Para o 

melhor entendimento desses fatores que contribuem para o adoecimento dos trabalhadores, é 

de suma importância o papel das ESF na avaliação dos sujeitos em seu ambiente de moradia, 

identificando suas necessidades sociais no território que habitam (SOUZA; VIRGENS, 2013). 

Ao perceber de modo mais amplo o impacto do ambiente na saúde das pessoas, os 

estudos epidemiológicos começaram a avançar na perspectiva de aprofundar os conhecimentos 

acerca da interação entre fatores de risco ambientais físico-químicos e o adoecimento tanto da 

população trabalhadora, gerando doenças ocupacionais, quanto das pessoas que convivem na 

mesma região de instalação das empresas, expostas indiretamente aos mesmos riscos (não 

ocupacionais). Conforme coloca Tambellini e Câmara (1998, p. 50): 

A reincorporação de uma “nova Saúde Ambiental” como elemento integrante 

do campo da Saúde Coletiva, torna-se possível a partir do momento em que, 
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já estabelecida como disciplina constituinte deste campo, a Saúde do 

Trabalhador aponta e se declara peça de uma relação mais ampla que abrange 
a produção, o ambiente e a saúde. 

Dessa forma, os efeitos dos produtos gerados pelas indústrias/empresas afetariam não 

apenas os indivíduos diretamente envolvidos (trabalhadores), mas também aqueles que 

coabitam a mesma área da unidade produtiva, ressaltando a relação entre Saúde Ambiental (SA) 

e ST como integrantes indissociáveis na abordagem da Saúde Coletiva. Na verdade, as 

condições diretas de adoecimento pelo trabalho ainda preocupam, mas o que se busca é a 

incorporação do ambiente de vida do trabalhador como um todo nos estudos sobre a relação 

trabalho/doença, ou seja, os efeitos mais amplos do processo produtivo não só sobre os 

trabalhadores, mas também sobre os não-trabalhadores da sociedade/ambiente no qual a 

produção se desenvolve. 

Segundo Tambellini (1996), a saúde coletiva é “um campo de práticas teóricas e de 

intervenção concreta na realidade que tem como objeto os processos de saúde e de doença nas 

coletividades.”. Assim, a saúde coletiva envolve o estudo das condições biológicas, psíquicas, 

sociais e ecológicas que afetam o processo saúde/doença nas comunidades, de modo que sejam 

abordadas as distintas formas de adoecer de pessoas diferentes (com suas estruturas genéticas, 

culturais e históricas próprias) expostas aos mais diversos agentes, cargas e riscos no ambiente 

que habitam. Sendo o trabalho parte importante da vida dos indivíduos (tanto empregados 

quanto desempregados, que podem apresentar variados graus de sofrimento físico e emocional 

pela falta de ocupação e renda), o enfoque na relação entre ST e SA torna-se fundamental para 

as intervenções individuais e coletivas no campo da Produção/Saúde/Ambiente. 

Cabe destacar, neste momento, que as intervenções para a melhoria das condições de 

saúde do trabalhador precisam envolver o conhecimento sobre poluentes, ambiente, população 

exposta e a infraestrutura do setor saúde. Além disso, saber que determinados agentes podem 

sofrer modificações em suas estruturas químicas, dependendo do material analisado, o que 

impacta diretamente nas metodologias de estudo a serem utilizadas. Assim, numa mesma 

indústria, um agente químico pode causar um determinado tipo de doença em seus trabalhadores 

e ao ser descartado para o ambiente externo sofrer uma alteração estrutural e contaminar de 

modo totalmente diferente a natureza ao redor. Portanto, a evolução dos conhecimentos no 

campo da ST no Brasil está intimamente ligada ao desenvolvimento da chamada “Medicina 

Social”, que procura avaliar a Saúde Coletiva não somente pela perspectiva dos indivíduos que 

vivem em determinada localidade e suas interações com os agentes causadores de doenças mais 

“óbvios”, mas também entendendo tais indivíduos como seres produtivos, que exercem funções 
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como trabalhadores e trabalhadoras expostos a riscos diretos nos locais de trabalho e como 

cidadãos que habitam áreas afetadas pela presença das indústrias/empresas, levando à 

possibilidade do surgimento de novas formas de adoecer não apenas para si mesmos como 

também para suas famílias. Assim, com o surgimento dessa nova maneira de pensar a Saúde 

Coletiva, começam as mobilizações dos trabalhadores no Brasil, com maior evidência a partir 

de 1970. Os sindicatos adquirem mais influência social e capitaneiam a luta pelos direitos e 

condições de trabalho mais dignas para a população (TAMBELLINI e CÂMARA, 1998).  

3.1 A DETERMINAÇÃO SOCIAL DO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA 

O grande avanço conquistado no estudo dos processos de adoecimento dos 

trabalhadores se deu a partir do conhecimento adquirido com relação ao envolvimento das 

questões socioambientais no desenvolvimento das doenças ocupacionais ou dos acidentes de 

trabalho. Assim, classes sociais menos favorecidas tendem a apresentar perfis de adoecimento 

diferentes das classes mais privilegiadas da sociedade. Nas palavras de Laurell (1978, p. 3): 

O primeiro ponto importante a esclarecer em relação ao estudo do trabalho e 

da saúde é que o trabalho é uma categoria social e, portanto, deve ser tratado 
como tal em suas múltiplas determinações e não apenas como fator de risco 

ambiental. Dado o lugar central que o trabalho ocupa em qualquer sociedade, 

parece inegável que ele deve ser um conceito-chave em qualquer tentativa 

estruturada de explicar as origens sociais da doença. 

A partir dos anos de 1970, a saúde pública latino-americana passa a ser identificada 

por meio dos conceitos que permeiam a nova Medicina Social. Desse modo, não basta abordar 

os processos de adoecimento apenas com a visão biológica baseada no indivíduo, mas ampliar 

a análise para todo o contexto social, político e econômico vigente no período em questão. Cabe 

ressaltar que, apesar de parte dos países latino-americanos apresentarem bons índices de 

crescimento econômico no período entre os anos de 1970 e 1980 (“milagres econômicos”), a 

saúde coletiva apresentava um cenário de degradação. Um exemplo desse paradoxo é o caso da 

desnutrição infantil: a melhora no padrão econômico global de países como México e Brasil, 

com aumento na produção de alimentos (incremento na oferta), não implicou na redução de 

casos de desnutrição entre as crianças vivendo na pobreza, evidenciando que há forte impacto 

das condições socioeconômicas nos processos de perpetuação dos padrões de adoecimento na 

sociedade. Regiões com maiores índices de pobreza apresentam maior proporção de casos de 

desnutrição, ou seja, não adianta produzir mais alimentos se esses não alcançam de modo 



33 

igualitário toda a população. Numa perspectiva semelhante, os índices de acidentes de trabalho 

aumentaram nos anos em questão, mormente nos estratos sociais mais carentes, sugerindo 

também que as condições de trabalho e possivelmente os vínculos trabalhistas sejam mais 

precários nas regiões mais pobres (LAURELL, 1989). Breilh (2013) coloca que mais do que 

um mero modelo acadêmico teórico, a epidemiologia social latino-americana tem como 

inspiração as lutas dos povos em questão para superar regimes sociais de acumulação de 

riqueza. É a evolução do modelo empírico-funcionalista vigente até a década de 1970 para a 

Medicina Social, atualmente consagrada como Saúde Coletiva. Assim, torna-se claro ser 

fundamental para o planejamento das políticas de saúde considerar não apenas o aspecto 

biológico-positivista do adoecimento, mas as condições socioeconômicas nas quais se inserem 

as populações analisadas.  

Conforme pontua Barata (2001), após um período de desinteresse dos países 

desenvolvidos na questão da influência das desigualdades sociais na determinação dos 

processos de saúde e doença com o advento do neoliberalismo no pós-Segunda Guerra Mundial 

e a consequente maior valorização do capital em detrimento do bem estar da população 

(mormente das comunidades mais carentes), ressurge na década de 1990 a discussão sobre a 

importância da redução da pobreza mundial. Mais do que isso, que os países reavaliem suas 

políticas públicas em prol da redução das iniquidades socioeconômicas. Aparece, nesse 

período, o conceito de equidade, aprofundando o debate: não basta distribuir igualmente a 

riqueza, mas fazê-lo tendo-se em conta que populações diferentes têm necessidades distintas. 

Garantir que os recursos cheguem de acordo com o perfil de demandas socioeconômicas de 

cada grupo de pessoas é fundamental para combater a exclusão social. 

Os pesquisadores da Epidemiologia Social começam, a partir de 1970, a destacar a 

importância que o Estado tem no desenvolvimento das políticas de saúde pública, 

principalmente quando se relaciona o trabalho ao risco de adoecimento. O bom 

desenvolvimento das economias mundiais está atrelado às condições de saúde adequadas dos 

trabalhadores, fato que desperta o interesse dos governos em atuar de modo a garantir que essas 

pessoas tenham ambientes favoráveis ao processo produtivo como um todo. Assim, nos 

primórdios de seus estudos, o pesquisador alemão George Rosen se referia a esse controle 

estatal como “polícia médica”, expressão que viria a ser incluída posteriormente no âmbito da 

“Medicina Social”, quando da absorção das ideias de mudança social germinadas com a 

Revolução Francesa (OSMO e SCHRAIBER, 2015). 

O mapa conceitual contendo as referências bibliográficas utilizadas nesse “marco 

teórico” está representado pela figura 5, a seguir. 
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Figura 5 – Mapa Conceitual: Revisão Bibliográfica utilizada para o “Marco Teórico”. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo central desse estudo é descrever e analisar as interfaces entre a APS e a ST 

no Centro de Saúde Confisco. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Investigar a existência das práticas ligadas à promoção da saúde do trabalhador na

APS do Centro de Saúde Confisco e como são percebidas pelos profissionais de saúde e 

usuários.  

- Conhecer os saberes dos profissionais de saúde que atuam no CEREST de referência

acerca da interação com os profissionais do Centro de Saúde Confisco; 

- Avaliar o cenário de atividades de educação permanente entre ST e APS;

- Promover maior divulgação dos fluxos de cuidados aos trabalhadores e trabalhadoras

do SUS-BH no centro de saúde Confisco, em caráter inicial, com possibilidade de amplificação 

para toda a rede de saúde de Belo Horizonte (por meio de artigo científico, apresentação em 

Congressos e encaminhamento de relatório técnico para os gestores de Belo Horizonte e outras 

cidades); 

- Propor ações integradas de prevenção de agravos no ambiente de trabalho e melhorias

na qualidade da atenção à saúde do Trabalhador no Centro de Saúde Confisco, fortalecendo a 

interface APS/ST. 



36 
 

5 HIPÓTESE 

 

A principal hipótese investigada pelo estudo é que, apesar de conhecerem a existência 

de fluxos específicos e normas nacionais que regem a integração entre AB e ST, os profissionais 

de saúde da UBS Confisco e do CEREST não aplicam integralmente o conteúdo da legislação 

vigente. 
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6 METODOLOGIA 

6.1. TIPO DE ESTUDO/DELINEAMENTO 

Trata-se de um estudo de caso com delineamento qualitativo. A abordagem qualitativa 

foi escolhida pela visão mais descritiva e interpretativa do estudo em questão. Tendo como 

elemento base a percepção de indivíduos acerca de uma realidade, no caso a assistência à saúde 

do trabalhador no âmbito da Atenção Básica, bem como as práticas desenvolvidas nessa área, 

tal desenho se mostra mais pertinente e adequado. (GIL, 2002). 

As referências bibliográficas captadas utilizam, de um modo geral, delineamentos 

qualitativos, do tipo “descritivos exploratórios”. Preocupam-se com os dados mais subjetivos e 

“humanos” presentes em determinada realidade, sem se ater muito a números, mas enfatizando 

sua importância naquele cenário e seus significados para os indivíduos participantes das 

pesquisas. O ambiente e as pessoas são avaliados não como variáveis, mas como um todo, que 

se inter-relaciona de modo constante naquele universo. Os processos são mais relevantes que 

os resultados. Avaliar os sentimentos das pessoas e suas visões sobre determinado aspecto em 

estudo é mais importante que dados estatísticos isolados. 

O método utilizado como proposta para a pesquisa foi o estudo de campo, haja vista o 

interesse em analisar uma comunidade específica – no caso, aquela da região do centro de saúde 

Confisco – no que diz respeito às percepções e às práticas acerca das ações em ST no cotidiano 

das atividades relacionadas à APS. A pesquisa de campo foi realizada pelo próprio pesquisador. 

Tal conformação permite a observação direta dos sujeitos envolvidos no estudo, bem como a 

realização de entrevistas, grupos focais/rodas de pesquisa e, ainda, a análise de documentos.  

O referencial teórico-metodológico foi o da Medicina/Epidemiologia Social, apoiado 

pela corrente analítica da determinação social do processo saúde-doença (TAMBELLINI e 

CÂMARA, 1998). 

6.2. SUJEITOS DO ESTUDO/POPULAÇÃO ALVO 

Os sujeitos do estudo foram trabalhadores da UBS Confisco, do CEREST de referência 

(Barreiro) e do CEREST Centro-Sul, bem como seus usuários, em exercício de atividade 

laborativa ou em alguma situação de adoecimento ou de acidente vivida anteriormente, 

relacionada ao trabalho. Como critério de inclusão, selecionaram-se trabalhadores (das 

Unidades de Saúde e da comunidade) em condições psíquicas e físicas de participar do estudo, 
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os quais assinaram o TCLE. Como critério de exclusão, o não preenchimento dos critérios 

propostos. 

6.3. CÁLCULO DO TAMANHO DA AMOSTRA E FORMA DE SELEÇÃO DA 

AMOSTRA 

Em se tratando de estudo qualitativo, tendo como técnicas de coleta de dados a 

entrevista semiestruturada e a roda de pesquisa, estabeleceu-se o número de dezessete 

participantes para a roda de pesquisa (profissionais de saúde lotados na UBS Confisco, além do 

pesquisador como observador externo e do psicólogo da UBS como facilitador da roda), cinco 

profissionais de saúde do CEREST e quinze usuários para as entrevistas individuais. Tais 

populações de participantes vão ao encontro do que a literatura demonstra ser necessário para 

que ocorra a saturação teórica para análise (MORGAN, 1996). 

6.4. PRINCIPAIS VARIÁVEIS COLETADAS 

Como variáveis analisadas, podem-se citar: a) o conhecimento acerca das normas 

vigentes para a APS relativas a ST; b) a noção sobre o papel do CEREST; c) a ocorrência de 

eventos adversos relacionados ao trabalho e d) a opinião sobre o atendimento em ST. 

6.5. COLETA DOS DADOS 

6.5.1 Seleção e treinamento para coleta de dados 

Foram entrevistados quinze usuários por meio de formulário/roteiro pré-definido de 

entrevista semiestruturada (APÊNDICE E) e cinco profissionais dos CEREST (três do 

CEREST Barreiro e dois do CEREST Centro-Sul). Dezessete profissionais de saúde da UBS 

Confisco participaram da roda de pesquisa (não se contabilizando, neste momento, o 

pesquisador e o psicólogo também presentes na atividade). A seleção desses participantes 

ocorreu de modo aleatório, sendo a condição fundamental para a participação serem 

trabalhadores. Foi feito o treinamento do psicólogo convidado para a roda de pesquisa por meio 

do roteiro específico da atividade (APÊNDICE H). Além disso, foram incluídos entre os quinze 

usuários participantes da entrevista três casos de pessoas que apresentaram doenças 

ocupacionais e foram acompanhados ou não na UBS e na rede de saúde como um todo (ex: 
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CEREST, INSS etc). Foram selecionadas três pessoas cujos itinerários terapêuticos permitiram 

ilustrar e demonstrar pontos nos quais os protocolos e a legislação trabalhistas foram cumpridos 

de modo adequado e, principalmente, as lacunas observadas com relação a integração entre 

APS e ST. Para a seleção dessas pessoas foram utilizadas discussões com os ACS da equipe, 

por se tratarem de profissionais com conhecimento profundo da realidade das famílias adscritas 

à equipe de saúde da família, e o parecer do pesquisador, tendo como instrumento auxiliar uma 

checklist elaborada a partir do “Caderno de Atenção Básica nº 41 – Saúde do Trabalhador” 

(BRASIL, 2018), apontando o cardápio mínimo de ações relativas à ST no âmbito das UBS. 

Foram captados casos clínicos de usuários atendidos nos últimos três anos.  

A fim de se preservar o anonimato e garantir o sigilo das informações prestadas, 

conforme pactuação feita por meio dos TCLE (APÊNDICES A, B, C e D), as citações ipsis 

litteris das transcrições produzidas a partir das falas dos entrevistados foram codificadas por 

meio de letras e números. Assim, os profissionais da UBS Confisco foram representados pela 

letra “A”, em alusão à APS ou AB, seguida do número do participante, no caso, uma contagem 

de 1 a 16. Os profissionais do CEREST foram identificados pela letra “C”, seguida de 

numeração entre 1 a 5. Finalmente, os usuários da UBS foram representados pela letra “U” 

seguida de numeração entre 1 e 15. 

O quadro 1 descreve a checklist que foi utilizada como referencial para identificação 

da adequação ou não dos serviços prestados pela UBS com relação à ST. 

Quadro 1 – Checklist extraída do Caderno de Atenção Básica nº 41 – Saúde do Trabalhador. 

(continua) 

- reconhecimento e mapeamento das atividades produtivas no território;

- reconhecimento e identificação da população trabalhadora e seu perfil sócio-ocupacional

no território; 

- reconhecimento e identificação dos potenciais riscos e impactos (perfil de

morbimortalidade) à saúde dos trabalhadores, às comunidades e ao meio ambiente, advindos 

das atividades produtivas no território; 

- identificação da rede de apoio social aos(às) trabalhadores(as) no território;

- inclusão, entre as prioridades de maior vulnerabilidade em saúde do(a) trabalhador(a), das

seguintes situações: ser chefe da família desempregado(a) ou subempregado(a), crianças e 

adolescentes trabalhando, gestantes e nutrizes trabalhando, algum membro da família 
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portador de agravo à saúde relacionado com o trabalho (acidente ou doença) e presença de 

atividades produtivas no domicílio; 

- identificação e registro da situação de trabalho, da ocupação e ramo de atividade econômica 

de usuários(as) das unidades e serviços de atenção primária em saúde; 

- suspeita e/ou identificação da relação entre o trabalho e o problema de saúde apresentado 

pelo(a) usuário(a), para fins de diagnóstico e notificação dos agravos relacionados ao 

trabalho; 

- notificação dos agravos relacionados ao trabalho no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan) e no Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica (Sisab), 

emissão de relatórios e atestados médicos, incluindo o laudo de exame médico da 

Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), nos casos pertinentes; 

- subsídio à definição da rede de referência e contrarreferência e estabelecimento dos fluxos 

e instrumentos para os encaminhamentos necessários; articulação com as equipes do Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica- NASF-AB, dos Centros de Referência em 

Saúde do Trabalhador (Cerests) e das Referências Técnicas (RTs) em ST sempre que 

necessário, para a prestação de retaguarda técnica especializada, considerando seu papel no 

apoio matricial a toda rede do SUS; definição e implantação de condutas e manejo 

assistenciais, de promoção e de Visat, mediante a aplicação de protocolos, de linhas de 

cuidado e de projetos terapêuticos para os agravos, e de linhas guias para a vigilância de 

situações de riscos relacionados ao trabalho 

- incorporação de conteúdos de ST nas estratégias de capacitação e de educação permanente 

para as equipes de atenção primária em saúde 

Fonte: BRASIL (2018). 

 

6.5.2 Logística 

 

Os recursos metodológicos utilizados no estudo, conforme citado anteriormente, foram 

a entrevista semiestruturada com base em perguntas abertas, a roda de pesquisa e o estudo de 

três casos. As entrevistas foram realizadas por meio de formulários previamente elaborados 

aplicados aos usuários selecionados na comunidade adscrita à área de abrangência da UBS 

Confisco (APÊNDICE E). Utilizaram-se dois modelos de roteiro de entrevista: um destinado 

ao encontro com os usuários da UBS e outro para a abordagem dos profissionais do CEREST 

(APÊNDICE F). A proposta inicial era aproveitar o momento final de algumas consultas 
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médicas individuais realizadas pelos usuários na própria UBS para oferecer a eles a 

oportunidade de participar do estudo. Contudo, com o advento da pandemia de COVID-19 em 

2020, as entrevistas com os usuários programadas para o período de maior restrição no fluxo 

de pessoas (isolamento social) foram realizadas por meio de contato telefônico e registro em 

gravador de áudio, as quais foram posteriormente transcritas. Foi esclarecida a proposta, assim 

como foi explicitada a não obrigatoriedade de participação na pesquisa, e disponibilizado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para assinatura e explicações finais (APÊNDICE 

A). Com relação à logística aplicada no caso dos profissionais dos CEREST, foram feitas visitas 

àqueles serviços para a realização das entrevistas, num momento ainda de restrição à circulação 

de pessoas, porém com todos os cuidados sanitários recomendados para prevenção do contágio 

pelo vírus Sars-Cov-2. Foram entrevistadas, então, cinco pessoas de categorias profissionais 

diferentes. Cada entrevista durou, aproximadamente, quinze minutos. A escolha por tal 

modalidade de entrevista se dá pelo fato de permitir maior liberdade de expressão por parte do 

entrevistado, libertando um fluxo mais significativo de informações subjetivas, foco primordial 

para o estudo qualitativo em questão.  

A roda de pesquisa foi realizada com a participação de alguns profissionais de saúde 

da UBS, por meio da ferramenta digital Google Meet, com seleção prévia e esclarecimentos 

sobre a proposta para quinze trabalhadores do serviço. A proposta inicial era fazer um encontro 

presencial, situação também preterida em decorrência da pandemia de COVID-19. Foram 

convidados profissionais de categorias variadas da área da saúde, que exercem suas atividades 

na UBS: uma médica de família e comunidade, um auxiliar administrativo, duas enfermeiras, a 

terapeuta ocupacional, o farmacêutico, duas educadoras físicas, a nutricionista, uma ACS, uma 

agente de controle de endemias, a fonoaudióloga, uma odontóloga e a gerente da UBS. Com o 

intuito de distanciar questões subjetivas de interpretação própria do pesquisador daquelas do 

restante do grupo, foi convidado para participar como facilitador da atividade o psicólogo do 

Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) que atende à população da UBS, mediante 

aceitação por meio de TCLE específico (APÊNDICE D). A roda de pesquisa foi gravada pelo 

próprio aplicativo supracitado para facilitar a transcrição das falas e a análise de conteúdo. A 

ideia para a análise do material obtido foi integrar as produções da roda com aquelas obtidas 

nas entrevistas semiestruturadas, facilitando a avaliação do confronto de opiniões, conforme 

coloca Morgan (1996).  

A fim de exemplificar e embasar as questões citadas anteriormente, foram 

selecionados três casos de usuários da UBS Confisco que apresentaram problemas de saúde 

relacionados ao trabalho e seus respectivos itinerários no contexto da APS e da ST. Após a 
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descrição dos três casos, foram feitos apontamentos acerca do adequado cumprimento ou não 

das premissas orientadas pela PNSTT, de modo a destacar ações que já são realizadas conforme 

a legislação vigente e, principalmente, as lacunas presentes na rede assistencial. Na 

identificação dos usuários foram utilizadas apenas as letras iniciais de nomes e sobrenomes, a 

fim de se garantir a preservação ética do sigilo das informações fornecidas pelos mesmos. Os 

casos foram selecionados do universo de quinze entrevistas realizadas. 

Para a avaliação e interpretação dos dados obtidos no estudo foi utilizada a técnica de 

análise de conteúdo, baseada na obra de Bardin (2011). Segundo a autora: “[…] a análise de 

conteúdo pode ser considerada como um conjunto de técnicas de análises de comunicações, que 

utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das mensagens”. 

(BARDIN, 2011, p. 48).  

Com base em inferências feitas a partir das mensagens emitidas pelos participantes da 

pesquisa, foram feitas a interpretação dos dados e a tabulação dos resultados, com a posterior 

discussão dos produtos. 

 A primeira etapa foi a pré-análise, durante a qual foi realizada a leitura flutuante das 

transcrições da roda de pesquisa com os profissionais e das entrevistas semiestruturadas com 

os usuários do Centro de Saúde Confisco, assim como daquelas realizadas com os profissionais 

do CEREST (Barreiro e Centro-Sul). Tais documentos constituíram o “corpus” da pesquisa, 

em consonância com os objetivos geral e os específicos definidos a priori. 

A hipótese principal confirmada pela análise do “corpus” selecionado é o pouco 

conhecimento e utilização por parte dos profissionais e usuários do Centro de Saúde Confisco 

em relação aos fluxos e estruturas existentes na RAS do município, no que concerne à ST. 

A figura 6 demonstra os instrumentos que foram aplicados a cada grupo de 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

Figura 6 – Instrumentos de pesquisa utilizados no estudo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.5.3 Estudo piloto 

 

Como se trata de estudo qualitativo, foi feita a avaliação do roteiro para as entrevistas 

semiestruturadas e para a roda de pesquisa pelo pesquisador, por sua orientadora e pelo 

psicólogo convidado, de modo a alinhar o conteúdo das questões aos objetivos determinados 

para o estudo. 

 

6.6. PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O estudo utilizou como modelo de análise o qualitativo, com base na técnica de análise 

de conteúdo. Como uma das estratégias aplicadas foi a roda de pesquisa, a análise de conteúdo 

se colocou como uma ferramenta bastante pertinente para organizar e categorizar a produção 

transcrita após a realização da roda, favorecendo a interpretação dos pensamentos expressos 

pelos participantes nos conteúdos transmitidos pelas falas durante a atividade. 

As categorias de análise criadas basearam-se nas informações prestadas pelos 

participantes do estudo, acerca do cumprimento das normas recomendadas pelos protocolos da 

ST em sua relação com a APS, e foram vinculadas aos questionamentos aplicados pelas 

entrevistas semiestruturadas com os usuários da UBS, com base no “roteiro de entrevista”. As 

respostas refletiram aquilo que os objetivos da pesquisa pretendiam abordar.  

 

6.7. ASPECTOS ÉTICOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

O projeto de estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte e recebeu o CAAE nº 

28613819.9.3001.5140. Foram observados rigorosamente todos os critérios éticos previstos 

durante toda a realização da pesquisa e feitos os esclarecimentos detalhados para os 

participantes por meio do TCLE, com os registros devidamente salvaguardados pelo 

pesquisador.  
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7 RESULTADOS 

Para facilitar a análise dos produtos e a posterior categorização das unidades de análise, 

foram elencadas as seis unidades de registro (UR) mais frequentes em cada um dos três grupos 

de participantes, quais sejam: roda de pesquisa com os profissionais da UBS Confisco, com 

dezessete participantes; quinze usuários da UBS Confisco e cinco profissionais do CEREST. 

Dessa forma, a partir dos relatos dos participantes do estudo foi possível estabelecer as unidades 

temáticas de maior destaque em cada grupo, aquelas que vieram à tona com mais ponderações 

associadas. Assim, obtiveram-se as seguintes UR: roda de pesquisa (dezessete participantes) e 

entrevistas com usuários da UBS (quinze participantes). 

7.1 RODA DE PESQUISA (DEZESSETE PARTICIPANTES) 

A tabela 1 mostra as frequências absoluta e relativa das UR selecionadas na “roda de 

pesquisa”, com um total de dezessete participantes. 

A roda de pesquisa foi constituída por dezessete profissionais das mais diversas 

categorias de trabalho na UBS, quais sejam: uma médica de família e comunidade, um auxiliar 

administrativo, duas enfermeiras de saúde da família, um psicólogo (condutor da roda), duas 

educadoras físicas (NASF), uma nutricionista (NASF), a gerente da UBS, um auxiliar de 

enfermagem, uma agente comunitária de saúde, uma terapeuta ocupacional (NASF), uma 

odontóloga, um farmacêutico (NASF), uma agente de combate a endemias (Zoonoses) e uma 
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fonoaudióloga (NASF). O pesquisador e autor deste estudo, que é médico de família e 

comunidade na UBS, atuou como observador externo. Do total de profissionais, treze possuem 

vínculo efetivo na PBH e quatro são contratados por tempo determinado. Tal diversidade de 

ocupações permitiu relatos de pontos de vista bastante distintos e, na maior parte dos casos, 

complementares. 

7.2 ENTREVISTAS COM OS USUÁRIOS DA UBS (QUINZE PARTICIPANTES) 

Foram entrevistados quinze usuários residentes na área de abrangência da UBS 

Confisco, com idades variando entre 25 e setenta anos. A tabela 2 mostra a distribuição dos 

usuários da UBS segundo a faixa etária. 

Percebe-se que a amplitude de faixas etárias permite inferir uma gama variada de 

ocupações durante a vida e, para os maiores de quarenta anos, principalmente, uma maior 

probabilidade de eventos adversos relacionados ao trabalho. As ocupações declaradas nas 

entrevistas foram: vendedor, motorista de ônibus, cabeleireiro, lustrador, vigia noturno, 

serviços gerais, carpinteiro, marceneiro, operador de telemarketing, balconista de frios, 

costureira, cuidador de idosos e “do lar”. 

Outro dado importante levantado nas entrevistas com os usuários foi o tempo de 

residência na área de abrangência da UBS, o que reflete, grosso modo, a possibilidade de maior 

contato com a unidade de saúde, inclusive por adoecimentos relacionados ao trabalho.  
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A tabela 3 representa as porcentagens de tempo de residência na área de abrangência 

da UBS Confisco. 
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A tabela 4 mostra as frequências absoluta e relativa das UR selecionadas nas 

entrevistas semiestruturadas realizadas com os usuários da UBS Confisco, com um total de 

quinze participantes. 
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Como consolidação das ideias geradas pela análise das percepções e práticas dos 

participantes do estudo por meio da roda de pesquisa e das entrevistas semiestruturadas, são 

apresentados os itinerários percorridos por três usuários entrevistados no contexto da RENAST, 

como forma de enfatizar os pontos positivos e as lacunas ainda presentes na interface ST-APS. 

7.2.1 Estudo de caso 

7.2.1.1 Caso nº 1: Usuária M.A.S.M., 59 anos. 

A usuária M.A.S.M tem como ocupações a prestação de serviços de limpeza de 

ambientes e de cuidadora de idosos. Está afastada do trabalho há cerca de um ano. Refere ter 

sido encaminhada para a Ortopedia pelo médico de família e comunidade (MFC) de sua equipe 

de referência, após perceber a persistência de dores em ombros, que pioravam com o exercício 

de suas funções (movimentos repetitivos e manipulação de objetos pesados, em um dos 

empregos, e a necessidade de transportar a pessoa sob seus cuidados entre os ambientes da casa, 

no outro emprego). O ortopedista solicitou avaliação pericial pelo Instituto Nacional de Seguro 

Social (INSS) e regularmente M.A.S.M procura a UBS Confisco para reavaliação e obtenção 

de relatório médico a ser apresentado à instituição previdenciária e determinar sua condição 

atual de saúde e retorno ou não ao trabalho. Relata nunca ter sido encaminhada para o CEREST 

(não conhece tal instituição). Quando questionada sobre a abordagem pela ESF no que diz 

respeito a seu ambiente de trabalho e se já havia recebido orientações acerca dos riscos 

ocupacionais decorrentes de suas atividades laborativas, refere nunca terem sido discutidos tais 

temas. Não identifica ações relacionadas à ST no âmbito da UBS Confisco e não se recorda de 

ter sido abordada em visitas domiciliares de integrantes da ESF sobre possíveis fatores de risco 

de adoecimento ligados ao trabalho. Por outro lado, alega, em algumas empresas onde 

trabalhou, chegou a receber orientações sobre riscos ocupacionais, incluindo capacitações para 

o uso de equipamentos de proteção individual (EPI). Numa das empresas, lembra-se do caso de

um médico do trabalho que realizava frequentes vistorias e reforçava a importância do uso dos 

EPI e das posturas adequadas para realizar as tarefas do trabalho (uso de botas específicas, 

uniforme completo etc). A usuária diz não ter presenciado a visita de alguma ESF em seus 

ambientes de trabalho e refere não saber da existência de tal procedimento em todas as empresas 

pelas quais passou. Quando interrogada sobre a importância de se abordar a ST no contexto da 

APS, pela ESF, a usuária relata que o posto de saúde não é o problema. A dificuldade muitas 

vezes está na compreensão por parte dos empregadores com relação aos processos de 
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adoecimento dos funcionários. Suas palavras são bem enfáticas quanto a isso: “Agora, eu acho 

a questão do trabalho, assim, o patrão é muito egoísta. Eles não gostam que falta pra ir ao 

médico, ‘pra isso’, ‘pra aquilo’, então eu vejo problema no trabalho e não da Saúde.”2 Ainda 

com relação aos entraves oferecidos pelos empregadores, a usuária reforça: “Isso, eles não 

gostam. Se você começar a ir ao médico, num ‘instantinho’ você ganha a rua.”3 

7.2.1.2 Caso nº 2: Usuária V.M.P.S., 56 anos. 

A usuária V.M.P.S. tem como ocupação o trabalho com serviços gerais. Relata que em 

2017 iniciou quadro de dor em ombro direito que gradativamente foi irradiando para todo o 

membro superior, chegando ao ponto de perder a força muscular, deixando objetos cair ao 

manipulá-los. Decidiu, então, procurar atendimento com ortopedista particular, pois achava que 

demoraria muito para marcar esse tipo de avaliação pela UBS Confisco. O ortopedista, após 

avaliação clínico-radiológica, detectou lesões nos tendões do ombro que provavelmente teriam 

relação com o tipo de atividade realizado pela usuária. Ela, de fato, confirma que as tarefas 

realizadas na escola onde trabalhava poderiam estar relacionadas com seu problema de saúde: 

levantar cadeiras pesadas, organizar itens em prateleiras altas, manipular enceradeira pesada e 

levantar as crianças. A usuária teve de se submeter a procedimento cirúrgico para tratamento 

das lesões encontradas. Refere que o ortopedista que conduziu o tratamento cirúrgico perguntou 

se ela havia preenchido a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), no que prontamente 

respondeu não saber que se tratava de acidente de trabalho. Após a orientação do profissional, 

entrou em contato com o responsável pelas questões trabalhistas na escola (Recursos 

Humanos), obtendo como explicação o fato de lesão por esforço repetitivo (LER) não ser 

considerada acidente de trabalho. Então, fez a cirurgia com recursos financeiros próprios. 

Após a cirurgia, permaneceu seis meses afastada pelo INSS. Ao retornar para o 

trabalho, houve a solicitação de remanejamento de função de modo temporário. A usuária relata 

que nesse período sofreu discriminação pelas colegas e patrões, como se estivesse sendo tratada 

de modo privilegiado. Tal situação perturbou muito seu estado mental à época, contribuindo 

mais ainda para o sofrimento no trabalho. Sete meses após o retorno ao trabalho, foi dispensada. 

Diz nunca ter recebido orientações satisfatórias sobre seus direitos trabalhistas, tanto da parte 

pericial, quanto por meio da APS/ESF. Não chegou a ser encaminhada para o CEREST. Não 

2 Entrevista com a Usuária M. A. S. M. em 18 nov. 2020. 
3 Entrevista com a Usuária M. A. S. M. em 18 nov. 2020. 
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se lembra de ter recebido orientações com relação a riscos ocupacionais e à prevenção de 

acidentes no ambiente de trabalho. Ao ser questionada se seria importante abordar questões de 

ST pela APS, diz que sim, mas refere grande insatisfação com relação à demora na marcação 

de exames e consultas especializadas. Um bom tempo depois da cirurgia, ainda aguardava uma 

ultrassonografia do ombro solicitada por meio da UBS. 

7.2.1.3 Caso nº 3: Usuário S.O.B., 47 anos. 

O usuário S.O.B trabalha como motorista de ônibus. Exerce atualmente sua função em 

empresa na qual está há treze anos. Não sabe determinar exatamente há quanto tempo apresenta 

o quadro de adoecimento pelo trabalho, pois diz que os sintomas “vão e voltam” há muito

tempo. Relata recorrência de dores em tornozelos, joelhos e muito estresse emocional devidos 

aos movimentos repetitivos no uso dos pedais do veículo, na abertura das portas, no lidar com 

muitas pessoas todos os dias e pelo fato de vivenciar diariamente a violência social urbana. Diz 

ter apresentado piora no aspecto emocional a partir do momento em que os ônibus do transporte 

público de Belo Horizonte passaram a não mais ter a presença do cobrador. O exercício de 

dupla função trouxe novas formas de adoecer, geradas pela contagem de dinheiro, pelo girar do 

tronco na cadeira de motorista para receber os pagamentos, pela sobrecarga mental no trabalho 

com valores monetários, pelo maior tempo nos trajetos, provocado pela necessidade de realizar 

as transações com as passagens, dentre outras: 

Piorou, porque você trabalha com os dois pés no chão, segura o volante, troca 

de marcha, puxa o freio de mão, abre portas, dá informação, vai na gaveta, 
pega o troco, entrega, aí a pessoa passa e fala “Ou, você não esqueceu de mim, 

não?”[passageiro falando]. Aí você carrega 150 pessoas, cada uma quer descer 

num lugar.4  

Relata em alguns momentos ter sido afastado pelo médico do trabalho da empresa, 

sendo orientado a buscar o INSS para perícia, mas que nunca chegou a dar entrada em 

benefícios. Chegou ao ponto de trabalhar com o pé fraturado após queda do ônibus, ao tentar 

ajudar no embarque de um cadeirante, isso para não prejudicar o recebimento integral do seu 

salário, argumentando que com “mulher e menino [para criar], não tem como”.5 Além disso, 

incomoda-se com o fato de haver demora no pagamento de benefício (até noventa dias), o que 

4  Entrevista com o Usuário S. O. B. em 06 nov. 2020. 
5 Entrevista com o Usuário S. O. B. em 06 nov. 2020. 
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não lhe parecia vantajoso. Chegou a receber a CAT, mas não entrou com solicitação de 

benefício. Diz não conhecer atividade ligada à promoção de ST na UBS Confisco e que o tema 

ST nunca foi abordado em consultas realizadas na UBS. Sobre a abordagem em ST pela 

empresa, tece um relato impactante: 

 

Uma vez por ano eles fazem treinamento. Aí faz alongamento, eles pedem pra 

gente usar protetor auditivo, mas a gente acaba não usando, porque sem 

cobrador a gente tem que dar informação: ‘Eu quero descer Amazonas com 
Afonso Pena [passageiro perguntando]’. Se você não tá ouvindo bem, fica 

difícil. Motor tá do seu lado...6 

 

O usuário disse achar interessante haver melhor abordagem pelas equipes da UBS 

Confisco sobre ST, pois talvez conseguisse lidar de modo mais efetivo com as dificuldades 

impostas pelo exercício de sua profissão.  

 

7.3 ENTREVISTAS COM OS PROFISSIONAIS DO CEREST (CINCO PARTICIPANTES) 

 
Foram entrevistados cinco profissionais do CEREST, sendo dois lotados no CEREST 

Centro-Sul e três lotados no CEREST Barreiro. A participação de profissionais dos dois 

CEREST de Belo Horizonte permitiu um retrato bastante fidedigno da realidade assistencial no 

âmbito da ST, não apenas no que tange à UBS Confisco, mas a todo o município. Foram 

entrevistados uma fisioterapeuta, uma assistente social, um médico do trabalho, um enfermeiro 

do trabalho e uma técnica de enfermagem. 

A Tabela 5 mostra as frequências absoluta e relativa das UR selecionadas das 

entrevistas semiestruturadas realizadas com os profissionais do CEREST, com um total de 

cinco participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

6 Entrevista com o Usuário S. O. B. em 06 nov. 2020. 
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A partir do levantamento das questões mais comentadas pelos participantes de cada 

grupo, foi proposta a análise dos resultados com base em cinco categorias: a) nível de 

conhecimento sobre os fluxos entre ST e APS e as respectivas atribuições; b) percepções e 

práticas relacionadas a promoção à ST no âmbito da UBS/APS; c) itinerários do usuário no 

contexto do binômio ST/UBS; d) interação entre ST e UBS e e) o acesso e o acolhimento do 

usuário com problema relacionado ao trabalho na APS. 

7.4 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Conforme estabelecido no percurso metodológico para a transcrição das entrevistas, 

os profissionais da UBS Confisco foram representados pela letra “A”, em alusão à APS ou AB, 

seguida do número do participante, no caso, uma contagem de 1 a 16. Os profissionais do 

CEREST foram identificados pela letra “C”, seguida de numeração entre 1 a 5. Finalmente, os 

usuários da UBS foram representados pela letra “U” seguida de numeração entre 1 e 15. 
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7.4.1 Nível de conhecimento sobre os fluxos entre ST e APS e as respectivas atribuições 

Os participantes da roda de pesquisa comentam sobre o pouco conhecimento formal 

acerca dos fluxos existentes na RAS. Segundo o Profissional da UBS A1: 

E é isso, que eu tava aqui tentando pensar onde que a Odontologia se 

encaixava e eu acho que eu também tenho pouca noção dessas Redes, né, que 
vocês estavam citando aí antes. Eu não tenho muita noção de como que 

funciona. Preciso até me orientar um pouquinho mais.7  

Essa percepção também é explicitada pelo Profissional da UBS A2: “[...] eu também 

não conheço muito as Redes que a gente tem. Queria conhecer mais um pouquinho”.8 

Em alguns momentos, fica mais clara a fragilidade no conhecimento do fluxo, como 

na fala do Profissional da UBS A3: 

É, eu “tô” lembrando um caso aqui, uns dois anos atrás mais ou menos eu 

tinha o telefone do Serviço de Médico do Trabalho do SUS da nossa Rede, e 

tinha uns pacientes que demandavam muito questão, principalmente os 
funcionários de tele... como é que fala? Telemarketing, né, relacionado a 

audição. Tinha sempre uma demanda relacionada ao trabalho mesmo, porque 

são problemas de saúde que a gente não conseguia resolver. Então vem essa 
questão trabalhista que a gente via bem relacionada e aí a gente conseguia 

mandar pra esse serviço, do médico especializado em Medicina do Trabalho, 

do SUS. É, eu tinha esse telefone no quadro lá, mas tem um tempinho que 

sumiu. [...] ao CEREST eu só tive acesso ao telefone deles, igual a [A5] falou, 
eu entreguei o telefone para o paciente, o paciente fez o contato. A gente não 

tinha esse (fluxo) via SISREG, SISREDE, esse encaminhamento. 9 

O que é ressaltado também pelo Profissional da UBS A6: “E eu também... eu também 

não sei o fluxo, não é, de encaminhamento, também desconheço e seria interessante pra gente 

também saber, né, até pra dar alguma orientação ao paciente”.10 

A falta de organização do serviço também contribui para a perda de informações: 

E, só que com relação a esses fluxos eu também desconheço, eu queria 

conhecer um pouco mais. É igual a [A3] falou, já teve caso de a gente ter que 

encaminhar mesmo até pro CEREST às vezes. Teve uma vez que eu cheguei 
a pegar o telefone (do CEREST), coloquei lá na sala pro caso de a gente 

7 Entrevista com o Profissional da UBS A1 em 28 jul. 2020. 
8 Entrevista com o Profissional da UBS A2 em 28 jul. 2020. 
9 Entrevista com o Profissional da UBS A3 em 28 jul. 2020. 
10 Entrevista com o Profissional da UBS A6 em 28 jul. 2020. 
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precisar de encaminhar, mas eu desconhecia como que era o fluxo, o quê que 

tinha que fazer. É...e... é isso.11 

A percepção sobre as possíveis falhas na identificação de queixas relacionados ao 

trabalho e o consequente estabelecimento do nexo causal é relatada na roda de pesquisa: 

Eu não sei até que ponto conseguem fazer esse nexo... a equipe consegue fazer 

esse nexo com o trabalho. E, principalmente, que o usuário faz esse nexo com 

o trabalho. Eu percebo que eles vão à Unidade buscando atendimento,

buscando solucionar esse problema, mas nem sempre eles fazem esse nexo
com o trabalho. Essa é a percepção que eu tenho.12

Por outro lado, alguns participantes reforçam que fazem a correlação entre trabalho e 

adoecimento, mesmo que tal percepção não signifique encaminhamento para a ST: 

Eu acho assim, quando é... o trauma ou a ocorrência é uma coisa mais aguda, 

eles fazem mais associação, entendeu, [A7]? Tipo assim: “ah, ontem eu estava 
carregando peso no trabalho...” agora, quando... eu percebo que quando é uma 

coisa mais crônica, por exemplo, é uma costureira que trabalhou anos e agora 

ela tá com uma tendinite no ombro. Normalmente eles não fazem associação 
com o trabalho. Eu percebo isso assim, quando é uma coisa mais aguda: “ah, 

eu caí, eu cortei com uma faca”, eles associam mais. Quando é uma coisa a 

longo prazo, de uma exposição há mais tempo, eles costumam não fazer 

associação. Por exemplo, um paciente com uma dermatite na mão que trabalha 
na limpeza. Quando é uma coisa mais crônica assim eles têm essa dificuldade 

de associar com o trabalho. Eu percebo isso, sabe?13 

O papel do NASF na atuação conjunta com a ST foi citado como importante 

instrumento de coalização entre os diversos saberes da saúde para o apoio ao trabalhador 

doente: 

Então, a gente lá na Academia [da Cidade] o nosso trabalho é mais voltado 

pra isso, né, pra prevenção é ... na atenção básica. E eu acho que a academia 
trabalha muito nisso da prevenção, no fortalecimento que... na tentativa de 

melhorar, né, de diminuir a intensidade das dores que muitas vezes são 

ocupacionais, que nem a [A12] falou. Tem muita manicure também que tem 
esse problema de tendinite lombar e a academia é fundamental, né, nessa 

questão.14 

11 Entrevista com o Profissional da UBS A4 em 28 jul. 2020. 
12 Entrevista com o Profissional da UBS A7 em 28 jul. 2020. 
13 Entrevista com o Profissional da UBS A8 em 28 jul. 2020. 
14 Entrevista com o Profissional da UBS A11 em 28 jul. 2020. 
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Com relação às opiniões dos usuários da UBS Confisco, chamam a atenção as 

respostas, quando eles são questionados se são conhecedores do CEREST. A grande maioria 

desconhece o serviço. Alguns participantes referem encaminhamentos normalmente feitos para 

a Ortopedia, para a abordagem de dores musculares ou articulares decorrentes do trabalho: 

 

Ah, o ortopedista falou que esse problema de coluna que deu foi relacionado 

ao tempo de serviço, muitos anos, 44 anos de serviço atrás de um volante de 

“Kombi”, então ele falou: “Isso aí é relacionado à posição física, de ficar 
muito sentado, e o volante pesado.15 

 

É, eu fazia faxina e tomava conta de uma senhora também. Aí, quando me 

mandou para o ortopedista, fez exame e viu que eu tava com capsulite no braço 
esquerdo. O braço esquerdo não mexe, tenho muita dor... e agora eu tô 

mexendo o braço direito, mas como eu sou uma pessoa de sorte podia ser só 

um, mas são os dois. Aí eu tô aguardando fisioterapia e estou afastada pelo 
INSS.16 

 

Segue essa mesma linha a opinião do Usuário U6: “No início, no início, eu tava 

achando que era negócio pra tirar “chapa”, aí fiquei tirando “chapas” mas não resolvia nada, aí 

eu fui aí até o posto e o senhor me encaminhou para o ortopedista...”17 

Outros relatam a abordagem de cuidados em ST no ambiente de trabalho, voltados 

mais para a prevenção de acidentes, como foi dito pelo Usuário U1: “A gente tinha treinamento 

em questão de equipamento.”18 Nesse sentido, o Usuário U2 relata que: “Eu tive [orientações] 

quando trabalhei na fábrica. Tive lá os EPI, passei por isso, tive orientação, passei a dar mais 

atenção. Isso na fábrica de sapatos”.19 

 O Usuário U5 corrobora essa opinião:  

 

Uma vez por ano eles fazem treinamento. Aí faz alongamento, eles pedem pra 
gente usar protetor auditivo, mas a gente acaba não usando, porque sem 

cobrador a gente tem que dar informação: “Eu quero descer Amazonas com 

Afonso Pena”. Se você não tá ouvindo bem, fica difícil. Motor tá do seu 

lado...20 
 

Os profissionais do CEREST reconhecem um fluxo básico de encaminhamentos entre 

a UBS e a ST: 

                                                             

15  Entrevista com o Usuário U3 em 06 nov. 2020. 
16  Entrevista com o Usuário U4 em 22 nov. 2020. 
17  Entrevista com o Usuário U6 em 26 ago. 2020. 
18  Entrevista com o Usuário U1 em 15 set. 2020. 
19  Entrevista com o Usuário U2 em 12 nov. 2020. 
20 Entrevista com o Usuário U5 em 06 nov. 2020. 
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O que eu conheço aqui é que o paciente chega lá no centro de saúde, é 

avaliado, aí o que acontece, pode ser avaliado pela enfermeira, pela assistente 

social, pode ser avaliado pelo médico, por exemplo. Aí, se eles sentirem que 
há a necessidade, que há alguma coisa relacionada à Saúde do Trabalhador, 

eles encaminham pra cá. Antes, era feito ligando diretamente para cá, mas 

agora parece que vai entrar no sistema de marcação como todas as outras 

especialidades.21 

Tem o encaminhamento dos centros de saúde pra nós... a gente, de volta para 

os centros de saúde, pro clínico ou pra outras especialidades, pra fisioterapia 
daqui, pro serviço social... a [C3] é especialista em INSS, em direitos, em leis, 

então, assim, é uma orientação muito boa que eles recebem, em direito 

previdenciário... é essa troca!22 

Tá, eu vou citar um, quando o trabalhador vem da APS para a Saúde do 

Trabalhador. O paciente, né, trabalhador, chega lá na APS e, na triagem, se 

identifica um problema de saúde relacionado ao trabalho é feito o 
encaminhamento para o CEREST. Essa é uma via. A outra via que, pelo 

menos, comigo aqui acontece de estar atendendo uma pessoa aqui no CEREST 

e perceber que ela necessita de um cuidado da APS. Eu vou e mando de 
volta.23 

O volume de encaminhamentos da APS para o CEREST é destacado por alguns 

profissionais: 

Talvez se tivesse um protocolo na triagem do centro de saúde de identificar o 

trabalho e o que ele faz naquele trabalho, e tentar relacionar com o sintoma 
que ele tá apresentando talvez facilitasse. Valorizar a percepção do trabalho 

enquanto parte do nexo causal. Eu vejo essa dificuldade: do centro de saúde 

identificar se o que o paciente tem está relacionado ao trabalho e de identificar, 

de ter o “link” de encaminhar pra cá.24 

Eu não sei se é porque a gente... ninguém conhece o fluxo de trabalho nem no 

centro de saúde e nem no centro de referência, é... por falta de tempo, 
inclusive, dos profissionais, por que a demanda no centro de saúde é muito 

maior do que a nossa, por ser, né, a porta de entrada, enfim, é falho.25 

A gente sempre achou, até hoje, que ele poderia ser maior. O encaminhamento 
é bem menor. O que a gente acha é que eles não conhecem o serviço apesar 

de o serviço aqui já ter ido a todos os centros de saúde, falar da Saúde do 

Trabalhador, em reuniões de gerentes em toda a Belo Horizonte, falado da 
Saúde do Trabalhador, o que é que a gente faz, mas eu não sei o motivo que 

esse pessoal não chega aqui, de lá pra cá acaba que não vem. Eu acho que o 

centro de saúde tem muita coisa pra fazer, as pessoas têm muitas outras 

21  Entrevista com o Profissional do CEREST C1 em 24 out. 2020. 
22 Entrevista com o Profissional do CEREST C2 em 09 out. 2020. 
23 Entrevista com o Profissional do CEREST C3 em 09 out. 2020. 
24 Entrevista com o Profissional do CEREST C4 em 22 set. 2020. 
25 Entrevista com o Profissional do CEREST C3 em 09 out. 2020. 
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atividades, aí eles deixam um pouco de lado a Saúde do Trabalhador. Quando 

lembram eles mandam pra cá.26 

A fala de C1 deixa transparecer certo grau de frustração ao relatar que provavelmente, 

pelo excesso de atribuições e demandas dos profissionais da UBS, a ST seja colocada em 

segundo plano, como algo sem tanta importância. Sentimento semelhante é transmitido por C5 

ao falar sobre o volume de usuários encaminhados para o CEREST, demonstrando que as ESF 

poderiam até reduzir o fluxo de pessoas que hiperutilizam a UBS: 

Poderia ser bem maior. O número é bem pequeno. Dá pra gente atender muita 

coisa aqui relacionada ao trabalho. O usuário “bate” no posto todo dia, “ah, eu 

tô com uma dor lombar”, “ah, isso é atestado”, às vezes nem é o médico que 
fala, a equipe fala. A pessoa vai lá dez vezes, tirando o lugar de outra pessoa, 

sem que ela seja abordada como uma possibilidade de LER/DORT. Tenho 

certeza que daria para ampliar, para melhorar esse atendimento.27 

7.4.2 Percepções e práticas relacionadas a promoção à ST no âmbito da UBS/APS 

É interessante notar que os profissionais da UBS Confisco revelam conhecer condutas 

que deveriam ser mais rotineiras no que diz respeito à abordagem quanto à promoção da ST, 

tanto no ambiente do serviço de saúde, quanto naquele das empresas onde trabalham os 

usuários:  

Eu acho assim, que a atenção primária a gente deveria, né... a gente tem o 

papel do atendimento desses casos, né, que chegam, mas a gente deveria 
também ter alguma coisa de... no ponto de vista da prevenção, sabe, da 

orientação. Então assim, sempre que pode a gente faz alguma orientação [...] 

por exemplo: o funcionário que trabalha carregando peso a gente deveria fazer 
uma orientação postural.  E a gente sabe que isso é muito comum porque são 

casos recorrentes, né!? Do ponto de vista da doença ocupacional. Do acidente 

de trabalho a gente deveria, né, pela lógica do programa Saúde da Família, 

intervir, por exemplo, nos locais onde os acidentes estão recorrentes. Então, 
se tem, por exemplo, uma empresa na área de abrangência e que tá sendo 

recorrente o número de casos lá, a gente faz uma abordagem do ponto de vista 

da Saúde do Trabalhador. Só que a gente não tá tendo “perna” pra fazer isso, 
né!?  Eu acho que o papel da APS é esse: trabalhar com a prevenção de agravo, 

além do atendimento e a prevenção “in loco”, né, dentro da nossa área de 

abrangência.28 

26 Entrevista com o Profissional do CEREST C1 em 24 out. 2020. 
27 Entrevista com o Profissional do CEREST C5 em 09 out. 2020. 
28 Entrevista com o Profissional da UBS A8 em 28 jul. 2020. 
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Entre os fatores que dificultaram da maior abordagem da promoção à ST, estão o 

grande volume de atividades previstas para a APS e a demanda elevada de usuários por 

assistência na UBS, em consonância com o relato de A8 no parágrafo anterior: 

Eu entendo que é papel da atenção primária, ela é responsável pela saúde 

daquele... dos habitantes daquele território, seja ele trabalhador, seja ele não 
trabalhador. Então acho que... então, especificamente, em relação à saúde do 

trabalhador existe uma linha muito tênue do quê que a Saúde da Família vai 

fazer, o quê que o Centro de saúde vai fazer e o quê que vai ser encaminhado 
pra o serviço especializado. Eu acho que a gente não utiliza bem essa... essa... 

essa comunicação, eu acho que existe uma falha de comunicação aí... é e as... 

as equipes estão abarrotadas de coisas. Então assim, não tem perna igual a 
[A8] falou. É muita ... é muita... eu não consigo, eu num ... eu sou uma pessoa 

otimista, mas eu não consigo imaginar, do jeito que a gente trabalha hoje, é a 

equipe tendo ação, mesmo o NASF, se for a Academia da Cidade, pra fazer 

uma ação de prevenção no local de trabalho, por exemplo, em relação a 
ergonomia, em relação à postura. Eu não consigo ver isto neste momento. É, 

mas eu não sei dizer, sinceramente se isso não seria nosso ou se a gente não 

faz porque a gente tá com muitas demandas. Eu acho que tem uma linha muito 
tênue aí, sabe, porque senão fica... eu brinquei esses dias que o Centro de 

Saúde é igual a “Posto Ipiranga”, né, tudo é o Posto de Saúde... tudo vai ao 

Posto de Saúde. E tem coisas que a gente... eu entendo que a gente tem que 

receber e filtrar e algumas coisas encaminhar. Alguma... essa questão da 
Saúde do Trabalhador eu não sei até que ponto que...que ficaria exatamente 

com a gente.29 

A promoção da ST voltada para os próprios trabalhadores da saúde foi comentada, 

reforçando a ideia de que, com profissional da saúde doente, há a queda na própria qualidade 

da assistência para a comunidade. A extensão desses cuidados também para a comunidade é 

uma outra proposta: 

Um exemplo do Centro de Saúde que está acontecendo agora, mais 

recentemente, que são os alongamentos e o processo de relaxamento que 

acontece com os funcionários, eu penso que é um tipo de prevenção, né, ao 
acidente do trabalhador, né!? Então, tá acontecendo essa atividade que pode 

se pensar em fazer também com a comunidade, né?30 

Não existe um protocolo de saúde do trabalhador no Confisco, mas existem 

ações, né, antes da pandemia tinha a questão do “Lian Gong31” que era 

29 Entrevista com o Profissional da UBS A7 em 28 jul. 2020. 
30 Entrevista com o Profissional da UBS A6 em 28 jul. 2020. 
31O Lian Gong é uma prática chinesa composta por exercícios que podem ser praticados em qualquer 

lugar, inclusive em casa, e que ajudam a aliviar dores, estresse, melhorar o humor e a disposição, 

dentre outros benefícios. (BELONI, Patrícia. Lian Gong: o que é, benefícios, exercícios e terapias. 
Minha Vida. Webedia. São Paulo. 21 dez. 2020. Disponível em: 

<https://www.minhavida.com.br/fitness/materias/35969-lian-gong-o-que-e-beneficios-exercicios-e-

terapias>. Acesso em: 13 jan. 2021). 

https://www.minhavida.com.br/fitness/materias/35969-lian-gong-o-que-e-beneficios-exercicios-e-terapias
https://www.minhavida.com.br/fitness/materias/35969-lian-gong-o-que-e-beneficios-exercicios-e-terapias
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oferecido, né, a V. [agente comunitária] dava as aulas para os trabalhadores 

para quem quisesse participar.32 

 

Quando perguntados sobre o conhecimento de alguma atividade realizada na UBS 

Confisco relacionada à ST, todos os usuários referiram não saber ou nunca terem participado 

de palestras, reuniões ou grupos operativos que abordassem o tema. 

Os profissionais do CEREST também disseram não conhecer atividades ligadas à ST 

no âmbito da UBS, conforme se percebe na fala do Profissional do CEREST C5: “Não, 

relacionado à Saúde do Trabalhador, não. A gente normalmente leva a capacitação ao centro de 

saúde, falando como funciona, quais são os atendimentos que a gente tem aqui, quais são os 

serviços...”33 

No mesmo sentido, registra o Profissional do CEREST C3:  

 

Não. Que eu saiba, não. Volta no que eu falei que essa comunicação é falha. 

Eu acho que faria muita diferença. Então eu acho que não tem. Se existe um 

grupo que discute, em centro de saúde, sobre Saúde do Trabalhador, eu 
desconheço.34 

 

O Profissional do CEREST C1 também diz que: “Não, eu desconheço. Nunca chegou 

até mim, que eu tô lembrado aqui, também... não. Nunca vi voltado pra Saúde do 

Trabalhador.”35 

 

7.4.3  Os itinerários do usuário no contexto do binômio ST/UBS 

 

Além das questões relacionadas aos fluxos e atividades trabalhados pela ST e pelas 

ESF e tomando o fato de ser o cuidado com o usuário do SUS o pilar fundamental da assistência 

à saúde prestada em todos os níveis de atenção e em todas as esferas de governo, cabe destacar 

as dificuldades enfrentadas por esses usuários no decorrer dos processos de acompanhamento 

dos problemas de saúde decorrentes do trabalho. Acesso aos benefícios previdenciários, ora 

previstos em lei, desvios temporários de função, garantia de estabilidade no emprego durante o 

período de tratamento são alguns pontos comentados nas entrevistas. Um participante relatou a 

dificuldade no acesso à perícia médica do INSS e a negativa de afastamento do trabalho: 

                                                             

32 Entrevista com o Profissional da UBS A5 em 28 jul. 2020. 
33 Entrevista com o Profissional do CEREST C5 em 09 out. 2020. 
34 Entrevista com o Profissional do CEREST C3 em 09 out. 2020. 
35 Entrevista com o Profissional do CEREST C1 em 24 out. 2020. 
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Tive um pouco de dificuldade, sim, pra marcar [perícia médica]. O sistema é 

muito lento. Eu fiz o pedido num mês e só fui ser atendido um ano depois, 

mesmo assim, revogado. Eu fui uma vez, só que eles negaram o pedido. 
Falaram pra eu mudar de profissão pra poder parar o problema.36  

Outros participantes referiram o atendimento e afastamento pelo INSS: 

Eu fiquei bem tempo afastado, aí eu tava mexendo com INSS, aquele negócio 

todo, tive entrevista com médico, com o pessoal, aí eles falaram: “Ó, o senhor 
pode continuar trabalhando e contribuindo com a Previdência Social”, só que 

eu cheguei num ponto que eu num tava aguentando mais.37 

É e eu tive que “fazer” pelo INSS, né? Eu tive que fazer fisioterapia e [houve] 

o atestado que o médico deu. Eu fiquei quinze dias e depois de uma semana

eu voltei no ortopedista de novo e ele me “deu” mais quinze dias. Só que aí
como já tinha quinze, eu entrei “direto” no INSS, então foi um mês e quinze

dias “total”, né...38

Uma das entrevistas evidencia uma situação peculiar, na qual a necessidade de 

sustentar a família impeliu o participante a não querer se afastar de suas atividades laborais: 

Eu já “peguei” o afastamento, mas não afastei. Continuei trabalhando por... 
precisava trabalhar e tal... já “peguei” de quinze dias, já “peguei” de trinta 

dias, mas não entreguei na empresa. Não parei de trabalhar. Nunca dei entrada, 

não. Teve uma vez que eu quebrei o pé trabalhando: no ônibus, eu fui descer 
o cadeirante, a cadeira “pesou” e “caiu” eu e o cadeirante de dentro do ônibus

lá fora. Com medo de machucar o cadeirante, eu afastei, me arranhei, saiu

sangue, fui pro pronto-socorro... a cadeira era motorizada, caiu no meu pé e
quebrei este ossinho na lateral aqui e o tornozelo. Trabalhei com a

“botinha”...mulher e menino... não tem como. Demoram a pagar. Leva

noventa dias até... pago luz, água, aluguel...39

O desconhecimento dos fluxos e direitos em ST também interfere nos percursos pelos 

quais passam os trabalhadores na busca por solucionar os problemas de saúde, como, por 

exemplo, um procedimento cirúrgico ortopédico pelo SUS, o que prolonga a necessidade de 

afastamento e, consequentemente, os custos para a Previdência Social: 

Sim, mas antes de tudo, o quê que acontece, o ortopedista que fez minha 

cirurgia fez algumas perguntas, tipo “qual era a minha função no trabalho”. 
Aí eu falei com ele e ele foi e me perguntou assim: “Por um acaso a senhora 

36 Entrevista com o Usuário U7 em 04 set. 2020. 
37 Entrevista com o Usuário U8 em 23 out. 2020. 
38 Entrevista com o Usuário U9 em 12 nov. 2020. 
39 Entrevista com o Usuário U5 em 06 nov. 2020. 
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abriu a CAT?”. Eu falei com ele que não abri a CAT porque eu nem sabia que 

isso era acidente de trabalho. Aí ele falou que, devido ao movimento 
repetitivo, isso tornaria acidente de trabalho, aí eu procurei o encarregado, e 

quando eu procurei o encarregado, ele falou que era tipo uma LER, que não 

tem direito a abrir CAT. Aí procurei a moça da tesouraria, também falou a 

mesma coisa. Então eu pensei: “O jeito é fazer a cirurgia”. Seria particular 
mesmo, porque pelo SUS iria demorar muito e o braço tava “caído”, né?40 

7.4.4 Interação entre ST e UBS 

A falta de comunicação regular entre CEREST e UBS tem destaque nas entrevistas e 

na roda de pesquisa como um dos “nós críticos” a serem sanados. A deficiência na organização 

do processo de trabalho para a realização de discussões de matriciamento interdisciplinar é 

outro ponto de destaque nas falas dos profissionais: 

Eu fico pensando no potencial que a gente teria também dentro das reuniões 
de matriciamento, né, porque se a [A5] talvez falasse um pouco pra gente 

sobre quais foram as primeiras orientações, quê que a gente pode falar quando 

a gente recebe tal e tal perfil, ou, né, eu tô falando a A5 mas qualquer outro 

profissional que possa contribuir com essas informações pra que a gente tenha 
um olhar diferenciado. Eu lembro quando o NASF começou, a gente fez esse 

trabalho de ficar falando com as equipes: olha o quê que tem que observar pra 

passar um caso. Tinha um roteiro. E aí a gente foi treinando esse olhar 
minucioso, né, e hoje eu já sei perguntar um pouquinho na área de cada um. 

Então eu acho que talvez falta um pouco disso, sabe, da gente tentar levar isso 

para as rodas de conversa, para reuniões, pra gente poder afinar o nosso olhar 

que na verdade tá um pouco, né, sem esse foco aí.41 

Nas entrevistas com os profissionais do CEREST, o matriciamento e as capacitações 

em ST também foram registrados como ferramentas essenciais e pouco utilizadas pelas ESF e 

equipes de ST, ressaltando-se, mais uma vez, a demanda elevada da UBS: 

O matriciamento, na verdade, ainda é falho, eu vejo, assim, que ainda é falho, 

porque deveria haver discussões de caso no centro de saúde, diretamente 

falando. Eu não sei se é porque a gente... ninguém conhece o fluxo de trabalho 

nem no centro de saúde e nem no centro de referência, é... por falta de tempo, 
inclusive, dos profissionais, porque a demanda no centro de saúde é muito 

maior do que a nossa, por ser, né, a porta de entrada, enfim, é falho. O nosso 

matriciamento ainda é falho. A gente tem que melhorar isso. Temos que 
implantar, na verdade, né... porque não tem essa discussão de Saúde do 

Trabalhador em matriciamento... eu não vejo que tenha.42 

40 Entrevista com o Usuário U1 em 15 set. 2020. 
41 Entrevista com o Profissional da UBS A9 em 28 jul. 2020. 
42 Entrevista com o Profissional do CEREST C3 em 09 out. 2020. 
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A questão dos protocolos e da capacitação com o pessoal do CEREST é que 

eu nunca fiz. Apesar de ter onze anos em BH eu nunca fiz nenhuma 
capacitação com o CEREST. Nenhum matriciamento, nada disso e eu sei que 

é da política o matriciamento das Unidades Básicas. Eu nunca vi acontecendo 

em BH. Nunca nenhuma colega minha terapeuta ocupacional algum outro 

profissional que eu conheço até de outras regionais, eu nunca ouvi falar. 
Conheço muito pouco dos trabalhos do CEREST mesmo.43 

Sobre estar capacitado a atender demandas a gente, né tá... acredito que sim, 
a gente é capacitado dentro das coisas que são nos passadas, mas talvez não 

da maneira mais completa e integral pra fazer com que esse fluxo, né, flua na 

Rede.44  

Quanto a treinamento, capacitação, eu nunca recebi nenhuma capacitação 

quanto ao CEREST, nunca tive contato também, só de ouvir falar. Aí eu creio 

que até por causa disso dentro da minha função, que é orientar o paciente, eu 
não me sinto à vontade quanto a isso não. Eu tenho uma dificuldade e aí 

normalmente eu recorreria a um conhecimento da equipe, entendeu?45 

A rotatividade de profissionais foi colocada como um entrave para o estabelecimento 

e manutenção dos fluxos pactuados. Os profissionais do CEREST treinam aqueles da UBS e, 

em pouco tempo, o profissional da UBS sai do serviço e da rede, havendo prejuízo na 

continuidade da aplicação dos protocolos. Conforme o Profissional do CEREST C2: “É difícil, 

né, porque o centro de saúde cuida da doença. A prevenção... não tem tempo. As equipes de 

saúde da família não conseguem... fica sempre atendendo, atendendo e atendendo. E o “rodízio” 

também do profissional”.46 

Essa opinião é corroborada pelo Profissional do CEREST C3: 

Então a educação permanente... demanda uma educação permanente, né? Fica 

complicada, fica comprometida por causa disso. A gente capacita um centro 
de saúde com um médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Mês que vem 

o médico já não tá mais. Aí chega um segundo e não é passado pra ele e por

aí vai.47

No mesmo raciocínio, a falta de aproximação entre a UBS e o CEREST segue como 

um desconforto para os profissionais deste último. Muitas atribuições do CEREST acabam 

sendo pouco utilizadas; e as atividades de cada entidade, pouco conhecidas: 

43 Entrevista com o Profissional da UBS A5 em 28 jul. 2020. 
44 Entrevista com o Profissional da UBS A9 em 28 jul. 2020. 
45 Entrevista com o Profissional da UBS A10 em 28 out. 2020. 
46 Entrevista com o Profissional do CEREST C2 em 09 out. 2020. 
47 Entrevista com o Profissional do CEREST C3 em 09 out. 2020. 
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Agora... como é que a gente melhora isso, né? Eu acho que a gente tem que ir 

até as Unidades... porque o canal aberto já está, né? Eles podem ligar para cá 
a hora que quiser, podem mandar e-mail a hora que quiser. Talvez eles 

[profissionais das ESF] não saibam muito disso, mas isso tá aí, né... agora, o 

que seria legal, realmente, seria a gente ir até os lugares, porque, quem 

conhece realmente o trabalho daquelas pessoas informais daquela região são 
os ACS e as equipes ali, né... Quem sabe, vamos lá com os ACS, mostramos 

o que esse pessoal faz aqui, né, porque às vezes é difícil pra quem tá lá no

centro de saúde, os médicos, os enfermeiros, etc., identificar os riscos que as
pessoas têm no seu trabalho e eles não conhecem o que a gente chama de

“chão de fábrica” e eles não são treinados a ir nesses lugares e ver o que está

errado, o que precisa ter, o que não tem que ter, quais são os problemas

daqueles lugares. Tem algumas coisas que são muitos simples de se ver, tá
“gritante”, mas tem outras que não são... tudo é prioridade, menos a Saúde do

Trabalhador, a sensação que a gente tem é essa. A hipertensão é prioridade, o

diabetes é prioridade, agora é o COVID, né... mas tem o COVID ocupacional,
né, apesar de haver aí uma discussão intensa, mas tem a ver. Às vezes fecham-

se lugares e empresas por causa de surtos... já aconteceu aí já.48

Qualificar o atendimento: quando o centro de saúde souber o que a gente faz 

e vice e versa... porque a gente não sabe exatamente, né, toda a demanda do 

centro de saúde. Por mais que a gente trabalhe na área, é complicado... eu 

penso assim. Quando os dois, as duas partes realmente souberem interagir, a 
qualificação do atendimento vai ser melhor, né, na “mão-dupla”, tanto pra 

gente quanto pra eles, e consequentemente o trabalhador vai ser o beneficiado, 

porque ele não vai ficar “perdido” na rede. O centro de saúde não sabe que a 
gente faz vigilância em ambiente de trabalho! Não sabe que pode denunciar... 

por exemplo, quando chega um trabalhador lá com suspeita de, de... tá com 

dor no ombro, se perguntar: “Você trabalha com o quê?”, já faz uma diferença 
danada! Então isso, toda vez que a gente faz uma capacitação, a gente “bate 

nessa tecla”. “Gente, pergunte: no atendimento, no acolhimento, trabalha com 

o quê?”. Por que se ele vai recorrentemente ao centro de saúde com a mesma

queixa, tem alguma coisa por trás disso. E pode ser trabalho. Então eu acho
que se a gente começar essa conversa vai facilitar muito.49

7.4.5 O acesso e o acolhimento do usuário com problema relacionado ao trabalho na 

APS 

Um problema relevante citado por alguns usuários tem relação com a liberação dos 

patrões para que frequentem as unidades de saúde. Conforme se pode perceber pela fala 

transcrita a seguir, há, por parte do trabalhador, certo receio de perder o emprego, quando ele 

solicita um período de ausência do trabalho para cuidar da saúde: 

Agora, eu acho a questão do trabalho, assim, o patrão é muito egoísta. Eles 
não gostam que falta pra ir ao médico, “pra isso”, “pra aquilo”, então eu vejo 

48 Entrevista com o Profissional do CEREST C1 em 24 out. 2020. 
49 Entrevista com o Profissional do CEREST C3 em 09 out. 2020. 
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problema no trabalho e não da Saúde [...] Se você começar a ir ao médico, 

num instantinho você “ganha” a rua.50

Em outra situação, os participantes comentam sobre a demora na marcação de consulta 

ou exame, conforme se depreende da fala do Usuário U10: “A única coisa que eu, quer dizer, 

marcou a consulta, agendou pra outra vez... demorou muito pra atender, mas fui atendida, sim! 

Me trataram bem até hoje, não tenho o que reclamar!”51 

No mesmo sentido, também registra o Usuário U11: 

É, é... agora, em relação ao posto de saúde, é uma coisa que fica a desejar... 
não estou falando assim do posto de saúde, é a questão do sistema. Na época 

que eu operei eu fui ao posto e inclusive foi até o senhor que me consultou. 

Eu tava sentindo muita coceira no meu ombro e cada movimento que eu fazia 

tava me incomodando, aí o senhor falou que “Ah, às vezes pegou um 
‘tendãozinho’... vamos fazer um ultrassom pra gente poder ver?”. Aí, 

inclusive, até hoje eu estou esperando esse ultrassom. Tem mais de um ano.52 

No mesmo contexto da marcação de consultas, o usuário cuja fala está transcrita a 

seguir  tomou outro caminho, haja vista a dificuldade muitas vezes encontrada nos trâmites do 

SUS: “Aí eu procurei ortopedista particular porque a dor era tanta, que no posto de saúde eu 

tinha que aguardar até marcar, né?”53 

O mesmo usuário comenta sobre uma questão relacionada ao próprio ambiente de 

trabalho, quando foi experimentada uma mudança de função: 

Não me perguntaram nada, me puseram lá, e eu que tive que fazer a divisão 
de serviço e isso começou a criar uma polêmica: as colegas de trabalho 

começaram a dizer que eu estava fazendo o mais fácil e elas o mais pesado, aí 

foi e teve uma reunião sete meses depois que eu voltei a trabalhar, aí o diretor 
e a vice-diretora me dispensaram e falaram assim que só estariam me 

dispensando por causa do meu braço.54 

Outro aspecto importante captado nas entrevistas foi a percepção que os usuários têm 

sobre a importância de se abordar mais a ST na rotina de comparecimentos à UBS, até mesmo 

para fins de orientação quanto aos direitos previdenciários: 

50 Entrevista com o Usuário U4 em 22 nov. 2020. 
51 Entrevista com o Usuário U10 em 06 nov. 2020. 
52 Entrevista com o Usuário U11 em 01 set. 2020. 
53 Entrevista com o Usuário U1 em 15 set. 2020. 
54 Entrevista com o Usuário U1 em 15 set. 2020. 
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Não, sei que foi uma cliente minha que me falou, né… que eu nem ia mexer, 

né, com isso, aí minha cliente falou “porque você tem direito”. Eu pago, né... 
eu pago autônomo, aí eu achei que não tinha, mas como eu pago, né? Aí eu 

fui, entrei. Mas foi tranquilo! Em um mês resolveu tudo.55 

 

Ah, com certeza, é uma orientação, porque igual no meu caso: eu fui muito 
trabalhar doente e... não é falta de orientação é porque a gente não pode deixar 

de trabalhar e também porque não tem um resguardo. Eu fui tratada pelo posto 

e pelo particular, ou seja, a minha dor ela “provém” do meu trabalho, do 
estresse, e no laudo do meu médico particular ele não colocou isso. Ele 

colocou que eram dores ocasionadas por estresse, ele não falou qual era o 

motivo.56 

 
Considero sim [importante se tratar do tema ST na APS], né, porque até 

mesmo pra gente, questão de sexo, né, mulher, independente da questão do 

trabalho em si, ela se cuida; o homem, não. Pela correria e pela falta de tempo, 
ele tem muito pouco tempo pra ir ao médico, pra fazer o que deve fazer, cuidar 

do jeito certo da saúde. Então seria interessante, numa ida ao posto, o pessoal 

explicar, falar sobre doenças decorrentes do trabalho, na área de serviço da 
pessoa, seria interessante.57 

 

Na abordagem pericial, os usuários também relatam certa dificuldade com a avaliação, 

sugerindo que a idade pode tornar indeferido um afastamento por adoecimento no trabalho: “No 

início, foi muito difícil de tá entrando, assim, como eu sou muito nova, o primeiro afastamento 

foi difícil...”58 

A relação médico-paciente se mostrou outro entrave para o desenvolvimento das 

questões de adoecimento pelo trabalho: 

 

Obstáculos “teve” bastante, foi muito complicado... inclusive pela parte dos 

médicos peritos do INSS, eu acho que o pessoal tinha que ter um pouco mais, 
num sei, de consciência pra olhar... eu fui amputado, cheguei com os 

resultados, com o laudo e sem a perna, que é o mais importante ((risos 

constrangidos)), e o médico, ao final de tudo, me perguntou por que minha 
perna estava dobrada, “virada pra trás”, ou seja, ele não olhou e fez um 

prejulgamento, inclusive depois eu voltei, passei pelo mesmo médico, tava 

com uma ferida na perna, ele não olhou e cancelou, cessou o pedido [...] 

Depois, coincidentemente, a médica que me atendeu me falou que não tinha 
como não conceder o benefício. Falta um pouco mais de atenção com o 

trabalhador nesse ponto, quando chega ao INSS.59 
 

Em outra situação, ocorre dificuldade diferente: 

                                                             

55 Entrevista com o Usuário U11 em 01 set. 2020. 
56 Entrevista com o Usuário U9 em 12 nov. 2020. 
57 Entrevista com o Usuário U14 em 27 ago. 2020. 
58 Entrevista com o Usuário U12 em 26 ago. 2020. 
59 Entrevista com o Usuário U14 em 27 ago. 2020. 
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É o seguinte: eu fiquei bem tempo afastado, aí eu tava mexendo com INSS, 

aquele negócio todo, tive entrevista com médico, com o pessoal, aí eles 

falaram: “Ó, o senhor pode continuar trabalhando e contribuindo com a 
Previdência Social”, só que eu cheguei num ponto que eu num tava 

aguentando mais [...] É… aí eles “paga” auxílio-acidente até eu falecer, mas 

só que num é grandes coisas, não, mas eu posso fazer o quê? Trabalhar mais 

eu num estou aguentando… não adianta eu falar que eu tô, porque… [...] Não 
dou conta mais não. Peso eu não posso pegar…60 

Não se pode deixar de destacar que a maior parte dos entrevistados da UBS Confisco 

mantém bons vínculos com a equipe de saúde, de um modo geral. As falas a seguir expressam 

os sentimentos implícitos: 

O meu tratamento pelo SUS foi muito bom. Se for no posto, eu sou muito 

melhor atendida do que numa urgência de um convênio. A diferença do SUS 
pro particular é que você resolve as coisas mais rápido. ‘Igual’, o senhor é 

clínico geral, eu precisaria de passar pelo ortopedista e, se eu esperasse pelo 

SUS, demora mais de um ano e no particular resolveu na hora.61 

Ainda no que se refere ao vínculo, alguns usuários destacam o papel das visitas 

domiciliares realizadas por toda a equipe de saúde, principalmente daquelas realizadas pelos 

ACS, como parte importante na identificação de situações de risco de adoecimento. Porém, 

apesar de tais visitas, não se percebe o seu aproveitamento para avaliação das condições de 

trabalho dos moradores: 

Então, né, isso é bacana também, né, elas virem na casa da gente e saber: ’E 

aí, como é que tá, está tudo bem?”, isso é muito interessante! Eu gosto muito 
quando acontece de, várias vezes elas já foram lá em casa. [Perguntar] sobre 

o trabalho não. Só mesmo do “pessoal”.62

Com base na vivência do autor como médico de família da unidade e em publicações 

de outros autores encontradas na literatura, podem-se destacar alguns pontos que justificam esse 

estudo. Uma questão de destaque é o relato da falta de abordagem por parte das ESF como um 

todo no tema ST (DIAS; SILVA, 2013). Além de não haver rotineiramente o questionamento 

sobre possíveis problemas de saúde relacionados ao trabalho no momento em que os usuários 

procuram a UBS, não há também um detalhamento do território sob responsabilidade da UBS, 

60 Entrevista com o Usuário U8 em 23 out. 2020. 
61 Entrevista com o Usuário U9 em 12 nov. 2020. 
62 Entrevista com o Usuário U13 em 03 set. 2020. 
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no que se refere ao perfil dos trabalhadores e das empresas. De modo muito simplificado, as 

ACS registram em folha de cadastro dos moradores da área de abrangência a ocupação que 

exercem, muitas vezes sem a utilização da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Não 

há levantamento oficial sobre o perfil produtivo da área de abrangência. As ACS conhecem 

superficialmente quais os tipos de indústrias, comércios e prestação de serviços existentes, por 

residirem no mesmo território dessas empresas, mas não há um registro formal, o que é 

corroborado pelas falas dos usuários, quando questionados se há abordagem pelas ESF (na 

própria UBS ou nas visitas domiciliares) sobre a ST. Do mesmo modo, não é regular a interação 

das ESF com as empresas instaladas na área de abrangência da UBS Confisco. Assim, 

atividades integrativas entre empresas e UBS, de modo a trabalhar a questão da prevenção de 

agravos relacionados ao trabalho e melhorar a qualidade de vida geral dos trabalhadores, não 

existem, mormente dentro do espaço da APS (SILVA et al., 2020). Da mesma forma, não é 

feita classificação de risco com relação ao trabalho no contexto das famílias. Não há, nos 

cadastros dos usuários, especificação sobre o papel de cada morador de determinada residência 

no provimento de recursos para a manutenção da estabilidade familiar, assim como não fica 

claro se há desempregados, se há a realização de trabalho informal e se há trabalhador com 

carteira assinada. 

Como se pode perceber pelos relatos, não há, de um modo geral, por parte da APS, o 

estabelecimento de suspeita da existência de nexo causal entre adoecimento e trabalho. O 

encaminhamento inicial para a Ortopedia, em detrimento da Medicina do Trabalho/ST, reforça 

tal achado. Os próprios usuários desconhecem o CEREST, fato que demarca a baixa utilização 

da rede assistencial voltada para os cuidados com o trabalhador. Nesse mesmo contexto, a 

comunicação entre APS e ST é pouco frequente, já que habitualmente não há o referenciamento 

de casos para o CEREST e, consequentemente, há menor ênfase na discussão clínica e no 

aperfeiçoamento profissional por meio das capacitações conjuntas entre as equipes 

multiprofissionais. O não estabelecimento inicial do nexo causal pela APS reduz o número de 

notificações para o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e para o 

Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica (SISAB), bem como a garantia dos direitos 

trabalhistas por meio das emissões das CAT. 

A seguir, procede-se à interlocução dos achados obtidos por meio das falas dos 

participantes do estudo com os dados da literatura relacionada à interação entre APS e ST. 
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8. DISCUSSÃO

Na UBS Confisco, a interrelação entre APS e ST ocorre de modo frágil, como pode 

ser percebido nos relatos tanto de profissionais de saúde quanto dos usuários. Tais atores 

reconhecem que o melhor entendimento sobre as vias de comunicação entre ST e APS pode 

aumentar a resolutividade e aprimorar a qualidade na assistência prestada aos trabalhadores 

(LAZARINO; SILVA; DIAS, 2018). Da mesma forma, fica evidente o quanto a APS precisa 

se apropriar, de modo mais efetivo, do conhecimento sobre o perfil produtivo do território e das 

ações de promoção à saúde e prevenção de agravos à ST, organizando as demandas oriundas 

dos ambientes de trabalho e favorecendo a notificação de situações de risco junto às empresas, 

bem como estabelecendo indicadores para acompanhamento da evolução desses processos 

(DIAS; SILVA, 2013). As visitas domiciliares permitem a concretização do processo de 

territorialização, pelo qual as ESF têm a oportunidade de investigar as condições de trabalho 

dos moradores nas áreas de abrangência, bem como avaliar os tipos de empresas e meios de 

produção presentes na região (MONKEN; BARCELLOS, 2005). 

Balista, Santiago e Filho (2011) descrevem em estudo realizado em Campinas, São 

Paulo, que das 49 UBS analisadas, 43 registravam ocorrências relacionadas ao trabalho dos 

usuários no Sistema de Vigilância Epidemiológica (SVE), porém, mais da metade não 

registravam dados clínicos dos casos. Em apenas sete UBS avaliadas havia o registro do local 

de trabalho onde ocorreu o evento mórbido, ou seja, na grande maioria das UBS (36) não foi 

feita a documentação sobre os locais (empresas) nos quais o trabalhador adoeceu ou se 

acidentou. Nesse mesmo estudo, foi observado que os trabalhadores, na maioria dos casos, são 

atendidos com foco em suas queixas clínicas, resolvendo o problema sem que fossem geradas 

ações em vigilância à ST.  

Silva et al. (2014) captaram, em estudo desenvolvido com ESF dos municípios de 

Palmas, no Tocantins, Sobral, no Ceará, e Alpinópolis, em Minas Gerais, relatos importantes 

dos profissionais de saúde no que diz respeito ao uso das informações sobre a saúde dos 

trabalhadores no território. Em concordância com os achados na UBS Confisco, os autores 

daquela pesquisa demonstraram que, apesar de as ESF terem os dados sobre as ocupações dos 

usuários, levantados pelas ACS, esses não são utilizados para aprofundamento nas questões em 

ST, permanecendo apenas como registros nas fichas cadastrais. 

A APS, com base em seus princípios da longitudinalidade, do acesso e da coordenação 

do cuidado, funciona como a porta de entrada fundamental para a identificação de questões 
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relacionadas ao trabalho dos usuários que a procuram. A possibilidade de conhecer de modo 

mais detalhado a realidade das famílias cadastradas na área de abrangência das UBS permite 

fazer o diagnóstico do território e o mapeamento do perfil produtivo de determinada região, 

como corroboram Silva et al. (2017). 

Amorim et al. (2017) observaram que, em levantamento feito na cidade de João 

Pessoa, Paraíba, com 179 profissionais da saúde (médicos e enfermeiros), cerca de 50% 

disseram fazer a identificação de riscos associados ao trabalho nos usuários da área de 

abrangência. Contudo, apenas 32% relataram desenvolver ações de modo a informar os 

trabalhadores acerca de tais riscos. Ademais, 43% afirmaram que raramente ou nunca realizam 

essas atividades com a comunidade de trabalhadores, o que está em consonância com os dados 

encontrados na UBS Confisco, acerca da necessidade de maior envolvimento das ESF com as 

demandas em ST presentes nas comunidades atendidas. 

Santos e Lacaz (2012) reforçam a necessidade de aprimoramento nas fichas de 

registros utilizadas pelos ACS para o cadastro das famílias no quesito ST. Há espaço apenas 

para o registro da ocupação, não havendo campos específicos para anotações referentes aos 

locais de trabalho e aos estilos de vida presentes no território, por exemplo. 

Alguns relatos demonstram preocupação por parte dos empregadores com relação ao 

uso de EPI, mas muitas vezes sem supervisão regular do uso adequado e constante (SILVA et 

al., 2020).  

Os profissionais do CEREST comentaram sobre o baixo volume de encaminhamentos 

oriundos das UBS em geral, destacando possíveis explicações para a questão, as quais vão ao 

encontro daquilo que a literatura contempla acerca do desconhecimento dos profissionais da 

APS sobre os fluxos e atribuições do CEREST, incluindo as ações em vigilância à ST 

(GONÇALVES et al., 2015). 

Conforme o Decreto Presidencial nº 7.602, de 07 de novembro de 2011, a PNSST “tem 

como princípios norteadores a universalidade, a integralidade, o diálogo social e a precedência 

das ações de promoção, proteção e prevenção sobre as de assistência e reabilitação”(DIAS; 

SILVA, 2013). Os relatos dos participantes evidenciam que boa parte dos profissionais de saúde 

reconhecem atividades que poderiam ser realizadas na UBS voltadas para promoção e 

prevenção em ST. Valorizam as atividades ofertadas na UBS que eventualmente são oferecidas 

para os próprios trabalhadores, mas propostas de ações voltadas à comunidade ainda são 

necessárias (SILVA et al., 2015). 

Estudo realizado por Griggio et al. (2020) destaca o distanciamento dos serviços de 

ST dos demais pontos da RAS. Tais serviços são acionados apenas por meio de 
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encaminhamento padrão pelas unidades de saúde, ou seja, sem maior aproximação entre os 

profissionais. Na mesma pesquisa, os participantes enfatizam a importância do trabalho em 

equipe, fortalecendo a complementaridade dos diversos saberes profissionais e impulsionando 

o princípio da integralidade no cuidado às pessoas atendidas. 

A alta demanda assistencial no cotidiano da APS de um modo geral foi citada como 

um dos obstáculos para a maior dedicação às questões em ST. O dimensionamento inadequado 

das ESF em termos do número de usuários sob responsabilidade de cada equipe foi colocado 

como comprometedor da qualidade do atendimento, aliado a situações estruturais precárias, 

como espaço físico, vínculo empregatício dos profissionais gerando alta rotatividade, 

principalmente no grupo de trabalhadores com contrato de trabalho temporário (JUNIOR et al., 

2013). Situações como a baixa valorização profissional (remuneração incompatível com a 

formação dos profissionais e ausência de planos de carreira), as precárias condições de trabalho 

(estrutura física inadequada, violência social, falta de insumos básicos para o exercício das 

funções previstas etc), os fluxos mal estabelecidos e o pouco investimento na capacitação das 

equipes como um todo são alguns dos motivos para os baixos índices de fixação dos 

profissionais, principalmente na APS (DIAS; SILVA, 2013). 

Outro ponto relevante citado por alguns usuários diz respeito às dificuldades 

encontradas por eles, quando houve a necessidade de afastamento por meio de perícias médicas 

realizadas no INSS. Eles mencionaram a falta de qualificação e atendimento humanizado por 

parte dos profissionais, a demora na marcação de consultas periciais e no recebimento de 

benefícios e a falta de orientação adequada sobre os direitos trabalhistas dos usuários. Não só 

há entraves com relação às perícias, mas no próprio início do processo de avaliação do caso 

pela APS, como o não estabelecimento de nexo causal e a ausência de orientação quanto ao 

preenchimento da CAT, quando indicado. Também há falhas no acompanhamento pelas ESF 

no percurso de reabilitação do profissional (MAENO; VILELA, 2010). 

As pressões exercidas pelos empregadores, quando os trabalhadores precisam se 

afastar por motivo de adoecimento ou acidente de trabalho, contribuem para o sofrimento 

mental e para a queda de produtividade no serviço. Há uma constante preocupação com a 

possibilidade de substituição no cargo e consequente demissão, muitas vezes obrigando o 

trabalhador a desenvolver trabalho informal (WÜNSCH; MENDES; MARTINS, 2017). 

Os CEREST, criados com o advento da RENAST, em 2002, tornaram-se estruturas 

primordiais para o desenvolvimento das ações propostas no âmbito da ST no Brasil, tais como 

o planejamento de ações em conjunto com a APS, a execução de atividades vinculadas à 

promoção e reabilitação da saúde e a articulação dessas instâncias por meio dos gestores e das 
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comunidades em geral, mas mantêm-se ainda distanciados das realidades das UBS (DIAS; 

HOEFEL, 2005). Além de promover a aproximação das categorias e aprimorar a comunicação 

entre as equipes, o matriciamento qualificaria a assistência tanto em termos técnicos quanto na 

atualização e sensibilização para o uso dos fluxos, ampliando o acesso à saúde e tornando o 

atendimento mais integral (LAZARINO; SILVA; DIAS, 2018). Os profissionais de saúde 

participantes do estudo revelam a frustração de não haver maior aproximação entre APS e 

CEREST. Corroborando tal reflexão, Dias, Bertolini e Pimenta (2011, p. 145) destacam:  

 

Nesse sentido, a educação permanente e o modelo de matriciamento adotado 

pela equipe do Cerest, com ação pedagógica contínua e participação nos 
colegiados de gestão, aparecem como outros elementos-chave que facilitaram 

o compartilhamento de responsabilidades por todos os atores envolvidos no 

processo de cuidar da saúde dos trabalhadores. 
 

 

Dias e Silva (2013) destacam a importância de se abordar questões relativas ao 

trabalho no momento do atendimento na UBS, oferecendo espaço para que situações de 

sofrimento decorrentes da atividade laboral apareçam para o profissional de saúde. Os 

ambientes e as condições de trabalho podem contribuir para o adoecimento ou piora de condição 

crônica preexistente, sendo fundamental, ainda, conhecer as doenças relacionadas ao trabalho 

(BRASIL, 2020). 

Leônidas e Melo (2018), em estudo baseado na situação do estado do Ceará, 

observaram as percepções dos usuários da APS acerca das ações realizadas no âmbito da ST: 

 

Falta de divulgação do CEREST-CE. Segundo os usuários, não há divulgação 
da política de saúde do trabalhador no Ceará, poucas pessoas conhecem o 

centro e suas ações desenvolvidas, e sugerem maior divulgação para a 

população, em geral na mídia e nas empresas, por meio da distribuição de 

folders para os trabalhadores. (LEÔNIDAS; MELO, 2018, p. 131). 
 

Em estudo realizado sobre os trabalhadores do setor canavieiro em Bauru, São Paulo, 

Sanchez et al (2009) destacam a falta de apoio das gestões municipais para a realização de ações 

no campo da VISAT, bem como a ausência de informações precisas sobre os riscos de 

adoecimento pelo trabalho como parte do perfil epidemiológico de morbimortalidade no setor, 

além da falta de capacitação dos profissionais da área de vigilância em ST para o exercício de 

suas funções. Tais achados vão ao encontro daqueles observados na realidade da UBS Confisco 

com relação à falta de valorização dos registros e ações no campo da ST, bem como ao 

distanciamento dos profissionais responsáveis pela VISAT e daqueles que atuam na APS. 
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A falta de conhecimento sobre ST também se revela um desafio para o aprimoramento 

da interface entre ST e APS no contexto da cidade de Chapecó, Santa Catarina, conforme 

desvela estudo realizado por Silva, Ferraz e Rodrigues-Júnior (2016). Em boa parte dos 

atendimentos realizados na cidade, o usuário não é avaliado com o foco em sua atividade 

laborativa, o que limita a tomada de ações para qualificação da assistência em ST. 

Importante destacar também experiências exitosas no que concerne à abordagem dos 

trabalhadores da saúde com relação ao sofrimento e às angústias por que passam em suas rotinas 

de trabalho. A realização de grupos psicossociais tem se mostrado efetiva para a escuta dos 

conflitos e anseios dos profissionais de saúde, permitindo maior aproximação entre as 

categorias e o compartilhamento de percepções e emoções geradas no ambiente de trabalho, 

promovendo a catarse coletiva, o que alivia as tensões cotidianas (SOUZA; BERNARDO, 

2019). 

Em Itapema, município de Santa Catarina, outra experiência interessante para 

abordagem dos profissionais de saúde, em termos de seus sentimentos com relação ao dia a dia 

de trabalho, ao mesmo tempo em que se discutem situações complexas e frequentes 

relacionadas ao trabalho, foi a realização de oficinas com os profissionais. A oficina permite a 

troca de experiências, o compartilhamento de angústias e a proposição de soluções para as 

dificuldades encontradas nos fluxos de atendimentos aos usuários. Os encontros foram muito 

bem avaliados pelos participantes, que encontraram ali espaços de fala, simultaneamente à 

realização de ações de educação permanente (GALISKY et al., 2019). A roda de pesquisa com 

os profissionais de saúde da UBS Confisco ratificou a percepção de “pertencimento”, de apoio 

mútuo e de ampliação das possibilidades de resolução de problemas por parte dos profissionais, 

em sintonia com os achados de Itapema. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo teve como objetivo primordial avaliar as percepções e práticas dos 

profissionais de saúde da UBS Confisco e do CEREST no âmbito da integração entre a ST e a 

APS, bem como as noções dos usuários sobre essa integração, desvelando as atividades e fluxos 

que têm sido desenvolvidos em acordo com a PNSTT (BRASIL, 2012) e, principalmente, as 

lacunas ainda existentes na RAS. Ratificou-se a hipótese testada, com a comprovação da 

necessidade de aprimorar o conhecimento e aplicação prática dos fluxos de cuidados em ST no 

ambiente da UBS Confisco e aproximar os profissionais do CEREST da APS, a fim de 

qualificar a assistência prestada à comunidade. 

Os profissionais da UBS Confisco reconhecem que a promoção à saúde dos 

trabalhadores é parte das atribuições das ESF, mas confessam a dificuldade para administrar 

tantas atividades descritas como atribuições para a APS. Assim, a elevada demanda assistencial 

presente diariamente na UBS, a precariedade de estrutura física, os momentos frequentes de 

redução no quadro de recursos humanos e a falta de capacitação para a organização do processo 

de trabalho contribuem para o esmaecimento da relação entre ST e APS. Os profissionais dos 

CEREST concordam que as diversas atribuições das ESF e o desarranjo nos processos de 

trabalho gerados pelo intenso fluxo de demandas na UBS são fatores relevantes para o 

entendimento do baixo investimento em atividades de promoção à ST no contexto das 

comunidades adscritas à UBS. Esses profissionais não identificam ações de promoção à ST na 

UBS Confisco. Os usuários também relatam não conhecerem tais ações na UBS, mas percebem 

a sua importância. 

Os profissionais do CEREST apontam casos de encaminhamentos feitos para o 

serviço, oriundos da UBS Confisco e de outras UBS de Belo Horizonte, mas destacam serem 

ainda em pequeno montante. Dizem que eventualmente acontecem encontros para apresentação 

dos recursos assistenciais oferecidos pelo CEREST nas UBS, mas que reuniões de 

matriciamento são raras. O matriciamento seria o momento crucial para entrosamento e 

discussão de protocolos e fluxos com a APS, pois ampliaria a visão dos casos atendidos para 

além do mero encaminhamento feito por formulário padronizado. 

Como uma das propostas geradas por esse estudo para o aprimoramento das ações em 

ST no âmbito da APS, tem-se o apoio à implementação de aba específica para o registro de 

dados referentes à anamnese ocupacional no sistema de prontuário eletrônico da PBH, 

conforme modelo exposto no ANEXO C. Tal documento foi sugerido pelos CEREST no 

momento em que está havendo a reformulação do prontuário eletrônico municipal, com a 
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instalação de um novo programa em algumas das unidades de saúde de Belo Horizonte, como 

projeto-piloto. Outra recomendação seria a maior divulgação do Protocolo de Saúde do 

Trabalhador na Atenção Primária à Saúde, da PBH (ANEXO D), como ponto de partida para 

fomentar a apropriação do tema Saúde do Trabalhador pelas ESF, propondo-se a sua discussão 

em reuniões das ESF, com a presença e apoio da gestão local, de modo a aplicar cada vez mais 

efetivamente as ações previstas na PNSTT (BRASIL, 2012). A partir do reconhecimento do 

protocolo, programar reuniões mensais com a equipe do CEREST para a discussão de casos 

clínicos relacionados à ST, alternando idas das ESF ao CEREST com a posterior visita desses 

profissionais à UBS Confisco, de modo a conhecerem os ambientes de trabalho e estruturas 

assistenciais disponíveis em cada serviço. A criação de grupos operativos pelas ESF, com a 

abordagem de temas relacionados à ST, como forma de aproximar os trabalhadores da 

comunidade (A SAÚDE..., 2021), também se adequa à necessidade de ampliar o espectro das 

ações ofertadas pela USB Confisco. Tal medida poderá alcançar especialmente os trabalhadores 

informais e em condições de subemprego. 

Finalizando, é importante lançar algumas reflexões, vislumbrando os desafios e 

perspectivas que abrangem a parceria ST e APS no contexto do SUS nos próximos anos. A 

Professora Elizabeth Costa Dias (A SAÚDE..., 2021) destaca a importância de se atrelar de 

modo definitivo a ST à APS, como forma de sedimentar a presença dos cuidados e da vigilância 

à ST no âmbito do SUS. 

Urge, ainda, retomar a valorização dos CEREST, que, nos últimos anos – da mesma 

forma que as políticas de saúde em geral –, têm sido ameaçados em suas atividades por cortes 

de financiamento e falta de apoio geral dos diversos níveis de gestão. 

O fortalecimento dos sindicatos e o restabelecimento da credibilidade de tais 

instituições, bem como a reaproximação com a ST – já que a própria ST tem seus alicerces 

fundamentais originados da luta sindical –, também aparecem como medidas importantes para 

a efetivação das ações de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras. 

Incentivar os trabalhadores a participarem mais das discussões das políticas de saúde, 

a começar por atividades desenvolvidas pela própria UBS Confisco, reforçando o princípio da 

participação e controle social do SUS, torna-se imperativo para novas conquistas e para a 

manutenção dos direitos já estabelecidos. 

A mudança do perfil demográfico brasileiro com o maior ritmo de envelhecimento da 

população atinge frontalmente os trabalhadores. A participação das instituições de defesa dos 

direitos trabalhistas terá papel cada vez mais significativo no que tange às discussões no 
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contexto da PS, haja vista o momento atual de reformulação dos parâmetros para aposentadoria 

com forte tendência a prejuízo para a classe trabalhadora em geral. 

Cabe ressaltar o papel de entidades que coletam, processam e divulgam dados relativos 

à ST, como o Observatório em Saúde do Trabalhador de Belo Horizonte (OSAT), fruto da 

parceria entre a PBH e a UFMG, que atua de modo a abastecer gestores, trabalhadores e a 

população em geral com informações confiáveis sobre o panorama da ST em Minas Gerais e 

no Brasil como um todo. 

O recrudescimento nas relações de trabalho baseadas na “pejotização63” e na 

terceirização, com afrouxamento das responsabilidades dos empregadores com relação aos 

trabalhadores promovido pela Reforma Trabalhista (BRASIL, 2017), intensificou o processo 

de fragilização e precarização das condições de trabalho no país. Da mesma forma, a pandemia 

de COVID-19 provocou o aumento de trabalhos na modalidade home office” ou “escritório em 

casa”, tornando indispensável a reflexão acerca da ampliação da carga horária de trabalho, pois 

passa-se a “trabalhar o tempo todo e em todo lugar”, assim como houve o aumento no número 

de pessoas desenvolvendo atividades como motociclistas (motoboys) e motoristas de transporte 

por aplicativos de celular, caracterizando novas formas de garantir o sustento e, por 

consequência, novos modos de adoecer. 

Por fim, é necessário reforçar o papel da APS enquanto ponto da RAS primordial para 

o fortalecimento das ações em ST. Para isso, deve-se conscientizar as ESF da importância de 

se fazer o mapeamento das atividades produtivas nos territórios adscritos, identificando as 

empresas, os perfis produtivos, os riscos ocupacionais das famílias e as mazelas ambientais 

presentes na comunidade e detectando as unidades de produção domésticas e peridomésticas; 

intensificar a apropriação por parte das ESF dos fluxos e protocolos já existentes em ST, 

ratificando a APS como coordenadora do cuidado e estimulando as equipes a serem proativas 

na aproximação com os CEREST; e, ainda,  empoderar os trabalhadores e trabalhadoras da 

comunidade, trazendo as questões relacionadas à ST para o escopo das atividades da APS, 

ampliando os espaços de escuta e promovendo, de fato, o envolvimento e qualificação 

assistencial àqueles que, indubitavelmente, compõem a força motriz essencial para o 

desenvolvimento de nosso país. 

  

                                                             

63 A contratação de pessoa jurídica, também chamada "pejotização", é como a terceirização de um serviço. Por 

meio dela, a contratante repassa à contratada a responsabilidade de assumir e tocar uma atividade. Sem 

alternativa, o trabalhador se vê obrigado a abrir uma empresa para garantir a contratação. (JUSTIÇA DO 

TRABALHO, 2015) 



77 

REFERÊNCIAS

AMORIM, L. A. et al. Vigilância em Saúde do Trabalhador na Atenção Básica: aprendizagens 

com as equipes de Saúde da Família de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Ciência e Saúde Coletiva, 

Rio de Janeiro, v. 2, n. 10, p. 3403-3413, 2017. 

A SAÚDE do trabalhador no SUS: desafios e perspectivas. Live. Observatório em Saúde do 

Trabalhador (OSAT), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte (MG): 

OSAT/UFMG, 2021, 1 vídeo (36 min e 46 s), publicado por Helian Nunes. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=htQyolsXkYo> Acesso em: 25 fev. 2021. 

BALISTA, S. R. R.; SANTIAGO, S. M.; FILHO, H. R. C. A atenção à saúde do trabalhador 

nas unidades básicas de saúde do SUS: estudo de caso em Campinas, São Paulo. Revista 

Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, v. 36, n. 124, p. 216-226, 2011. 

BANDINI, M.; TRIVELATO, G. C. Diagnóstico das condições de trabalho: reconhecimento e 

avaliação dos riscos relacionados ao trabalho. In: Associação Nacional de Medicina do 

Trabalho; DIAS, E.; BANDINI, M.; BONCIANI, M.; REBELO, P. (org.). PROMEDTRAB 

Programa de Atualização em Medicina do Trabalho: ciclo 1. Porto Alegre: Artmed 

Panamericana; 2018. p. 73-125 (Sistema de Educação Continuada à Distância, v. 1). 

BARATA, R, B. Iniquidade e saúde: a determinação social do processo saúde-doença. Revista 

USP. São Paulo, n. 51, p. 138-145, 2001. 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo.  São Paulo: Edições 70, 2011. 

BEDRIKOW, R.; BANDINI, M. C. D.; A visão ramazinniana e os discriminados. Revista 

Brasileira de Medicina do Trabalho. Campinas, v. 16, n. 1, p. 106-108, 2018. 

BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. Página oficial do 

Município. Belo Horizonte: PBH, 2019. Disponível em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/saude 

>. Acesso em: 15 ago. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=htQyolsXkYo


78 

BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal. Protocolo Saúde do Trabalhador na Atenção 

Primária à Saúde. Belo Horizonte: PBH, p. 15. 2015. 

BELONI, Patrícia. Lian Gong: o que é, benefícios, exercícios e terapias. Minha Vida. Webedia-

São Paulo. São Paulo, 21 dez. 2020. Disponível em: 

<https://www.minhavida.com.br/fitness/materias/35969-lian-gong-o-que-e-beneficios-

exercicios-e-terapias>. Acesso em 13 jan. 2021 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Nós, representantes do povo 

brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado 

Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais [...]. Diário Oficial da 

União: seção 1, Brasília, ano 126, n. 191-A, 5 out. 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/DOUconstituicao88.pdf>. Acesso em: 08 

set. 2020. 

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional do Seguro Social, 10 maio 2017. 

Disponível em: <https://www.inss.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/breve-historico/>. 

Acesso em: 14 jan. 2020. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica.  Brasília: Ministério da Saúde, v. 

41, 2018a.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes de Implantação da Vigilância em Saúde do 

Trabalhador no SUS. Brasília: Ministério da Saúde, p. 1-14. 2014. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria de Consolidação n.º 2, de 28 

de setembro de 2017. Anexo XV. Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora (PNSTT). Brasília: Ministério da Saúde, 2017b. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html>. Acesso em: 

20 set. 2019. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.679 de 18 de setembro de 2002. Dispõe 

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

outras providências. Brasília, 2002. Disponível em: 



79 
 

<https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/portaria_1679.pdf>. Acesso em: 12 nov. 

2020. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.823 de 22 de agosto de 2012. – Institui a Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Brasília, 2012. Disponível em: 

<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1823_23_08_2012.html>. Acesso em: 

14 ago. 2020. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 2.309, de 28 de agosto de 

2020. Altera a Portaria de Consolidação n. 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, e atualiza a 

Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília, 2020. Disponível em: 

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.039-de-28-de-agosto-de-2020-

275240601>. Acesso em: 27 jan. 2021. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017. Aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização 

da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, 2017a. Disponível 

em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html>. Acesso 

em: 13 ago. 2020. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece 

diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Brasília, 2010. Disponível em: 

<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html>. Acesso em: 

22 set. 2020. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução Conjunta nº 603 de 08 de novembro de 2018. Rede 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Proposta de Reorganização das ações e 

Serviços de Saúde do Trabalhador na Rede SUS. Brasília: Ministério da Saúde do Brasil. 2018b. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. VIII Conferência Nacional de Saúde. Brasília: Ministério da 

Saúde. p. 29. 1986. 

 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1823_23_08_2012.html
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.039-de-28-de-agosto-de-2020-275240601
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.039-de-28-de-agosto-de-2020-275240601
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html


80 
 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos.  Lei nº 

8.080 de 19 de setembro de 1990 - Lei Orgânica da Saúde. Dispõe sobre as condições para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências.  Brasília, 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso em: 10 ago. 2020. 

 

BRASIL. Presidência da República. Lei 13467/17 | Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. 

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943, e as Leis n º 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 

1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de 

trabalho. Brasília, 2017. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/lei/l13467.htm>.  Acesso em: 03 mar. 2021. 

 

BREILH, J. La determinación social de la salud como herramienta de transformación hacia una 

nueva salud pública (salud colectiva). Revista Facultad Nacional de Salud Pública, Medellín, 

v. 31, n. 1, p. 13-27, 2013. 

 

DIAS, M. D. A.; BERTOLINI, G. C. S.; PIMENTA, A. L. Saúde do trabalhador na Atenção 

Básica: análise a partir de uma experiência municipal. Trabalho, Educação e Saúde, Rio de 

Janeiro, v. 9, n. 1, p. 137-148, 2011 

 

DIAS, E. C; HOEFEL, M. G. O desafio de implementar as ações de saúde do trabalhador no 

SUS: a estratégia da Renast. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 4, p. 817-828, 

2005. 

 

DIAS, E. C.; SILVA, T. L. Contribuições da Atenção Primária em Saúde para a implementação 

da Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho (PNSST). Revista Brasileira de Saúde 

Ocupacional, São Paulo, v. 38, n. 127, p. 31-43, 2013. 

 

ESTADO DE MINAS. Mapa dos bairros de BH por região. Belo Horizonte, 13 maio 2020. 

Disponível em: <mapa de belo horizonte 2018 - Pesquisa Google>. Acesso em: 

 

GALISKY, L. F. et al. Oficinas de cuidado: um relato de experiência com os trabalhadores da 

saúde da família. Revista Brasileira em Promoção da Saúde, Fortaleza, v. 32, p. 1-7, 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm


81 
 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2002.  

 

GIOVANELLA, L. Atenção Básica ou Atenção Primária à Saúde? Cadernos de Saúde 

Pública, Rio de Janeiro, v. 34, n. 8, p. 5, mar. 2018. 

 

GIOVANELLA, L.; MENDONÇA, M. H. M. Atenção primária à saúde. In: GIOVANELLA, 

L., et al. Políticas e sistemas de saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012. cap. 16, p. 

538-542. 

 

GOMES, C. M.; VASCONCELLOS, L. C. F.; MACHADO, J. M. H. Saúde do trabalhador: 

aspectos históricos, avanços e desafios no Sistema Único de Saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 

Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1963-1970, fev. 2018. 

 

GONÇALVES, D. A. et al. Guia Prático de Matriciamento em Saúde Mental.  Brasília: 

[s.n.], 2011.  

 

GONCALVES, R. M. A. et al. Estudo do trabalho em Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF). Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, v. 40, n. 131, p. 59-74, jun. 

2015. 

 

GRIGGIO, A. P. et al. Análise de uma atividade de educação interprofissional na área de saúde 

do trabalhador. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 28, p. 1-9, 

2020. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Panorama do Município 

de Belo Horizonte. [S. l.: s. n.], 2021. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/belo-horizonte/panorama>. Acesso em: 03 fev. 2021 

 

JUNIOR, R. G. O. et al. Condições de trabalho das Equipes de Saúde da Família do município 

de Petrolina-PE: percepção dos profissionais de saúde. O Mundo da Saúde. São Paulo, v. 37, 

n. 4, p. 433-438, 2013. 

 

LAURELL, A. C. Proceso de trabajo e salud. International Journal of Health Services. 

Baltimore, n. 2, p. 59-79, 1978. 



82 
 

LAURELL, A. C. Social analysis of collective health in Latin America. Social Science and 

Medicine. London, v. 28, n. 11, p. 1183-1191, 1989. 

 

LAZARINO, M. S. A.; SILVA, T. L.; DIAS, E. C. Apoio matricial como estratégia para o 

fortalecimento da saúde do trabalhador na atenção básica. Revista Brasileira de Saúde 

Ocupacional, São Paulo, v. 44, n. 23, p. 1-8, 2018. 

 

LEÔNIDAS, S. R.; MELO, C. F. Avaliação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

Cearense pelos Usuários e Representante dos Sindicatos. Psico-USF, Bragança Paulista, v. 23, 

n. 1, p. 127-138, 2018. 

 

LESSA, S. História e ontologia: a questão do trabalho. Crítica Marxista. São Paulo: Ed Revan, 

v. 1, n. 20, p. 70-89, 2005. 

 

LUKÁCS, G. Para uma ontologia do ser social II. São Paulo: Boitempo Editorial, 2013. 

 

MAENO, M.; VILELA, R. A. G. Reabilitação profissional no Brasil: elementos para a 

construção de uma política pública. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. São Paulo, v. 

35, n. 121, p. 87-99, 2010. 

 

MARX, K. O capital: crítica da economia política. 3. ed. v. 1, T. I, São Paulo: Nova Cultural, 

1988. 

 

MATO GROSSO. Secretaria de Estado da Saúde. Coordenadoria de Saúde do Trabalhador. O 

que é o CEREST?, 2018. Disponível em: <http://www.saude.mt.gov.br/cosat/pagina/251/o-

que-e-cerest>. Acesso em: 20 jun. 2019. 

 

MENDES, J. M. R. et al. Saúde do trabalhador: desafios na efetivação do direito à saúde. 

Argumentum, Vitória, v. 7, n. 2, p. 194, 2015.  

 

MINAYO-GOMEZ, C.; THEDIM-COSTA, S. M. F., A construção do campo da saúde do 

trabalhador: percurso e dilemas. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 

21-32, 1997.  

 



83 
 

MINAYO-GOMEZ, C.; VASCONCELOS, L. C. F.; MACHADO, J. M.H. Saúde do 

trabalhador: aspectos históricos, avanços e desafios no Sistema Único de Saúde. Ciência & 

Saúde Coletiva, v. 23, n. 6, p. 1963-1970, 2018. 

 

MONKEN, M.; BARCELLOS, C. Vigilância em saúde e território utilizado: possibilidades 

teóricas e metodológicas. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 21, n. 3, p. 898-906, 

maio-jun. 2005. 

 

MORGAN, D. L. Focus group as qualitative research. Qualitative Research Methods 

Series. 2. ed. London: Sage Publications, Inc., v. 16, 1996. 

 

MOURA, A. B. F.; LIMA, M. D. G. S. B. A reinvenção da roda: roda de conversa, um 

instrumento metodológico possível. Interfaces da Educação, Paranaíba, v. 5, n. 15, p. 24-35, 

2014. 

 

NEVES, D. R. et al. Sentido e significado do trabalho: uma análise dos artigos publicados em 

periódicos associados à Scientific Periodicals Electronic Library. Cadernos da Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 

Vargas, v. 16, n. 2, p. 318-330, 2018. 

 

O GRANDE ditador. Direção: Charles Chaplin. Produção: Charles Chaplin Producion. Estados 

Unidos da América: One Production Company, 1940. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Conferência Internacional sobre Cuidados 

Primários de Saúde. Alma-Ata: [s.n.]. 1978. p. 3. 

 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Renovación de la Atención 

Primaria de Salud en las Américas. Documento Oficial. Organización Panamericana de la 

Salud/OMS, 2005, p. 8. Disponível em: <https://www.paho.org/spanish/ad/ths/os/aps-

documentoposicion19-07-05.pdf>. Acesso em: 14 set. 2020. 

 

OSMO, A.; SCHRAIBER, L. B. O campo da Saúde Coletiva no Brasil: definições e debates 

em sua constituição. Saúde e Sociedade. São Paulo, v. 24, n. 6, p. 201-214, 2015. 

 

https://www.paho.org/spanish/ad/ths/os/aps-documentoposicion19-07-05.pdf
https://www.paho.org/spanish/ad/ths/os/aps-documentoposicion19-07-05.pdf


84 

PONTALIS, J.-B.; LAPLANCHE, J. Vocabulário da Psicanálise. 2. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1991. 

RAMAZZINI, B. As Doenças dos Trabalhadores. 4. ed. São Paulo: Fundacentro, 2016. 

ROSEN, G. A evolução da medicina social. In: NUNES, E. (Org.). Medicina social: aspectos 

teóricos e históricos. São Paulo: Global, p. 25-82, 1983.  

SANCHEZ, M. O. et al. Atuação do CEREST nas Ações de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador no Setor Canavieiro. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 37-43, 2009. 

SANTOS, A. P. L. D.; LACAZ, F. A. D. C. Apoio matricial em saúde do trabalhador: tecendo 

redes na atenção básica do SUS, o caso de Amparo/SP. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de 

Janeiro, v. 17, n. 5, p. 1143-1150, 2012. 

SHOEMAKERS from Das Ständebuch (The Book of Trades), 1568. Paul Lacroix, Manners, 

Custom and Dress During the Middle Ages and During the Renaissance Period. In: 

WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Shoemaker_Book_of_Trades.png>. Acesso em: 20 dez 

2020.  

SILVA, A. P. B. et al. Acidentes de trabalho e suas interfaces no contexto da Atenção Primária 

à Saúde. Revista de Enfermagem da UFPE, Recife, v. 11, n. 12, p. 12, dez. 2017. 

SILVA, D. A. et al. Promoção e educação em saúde para trabalhadores de Unidades Básicas de 

Saúde: relato de experiência. Revista de Enfermagem e Atenção à Saúde, Uberaba, v. 6, n. 

2, p. 153-160, 2015. 

SILVA, M. E. et al. Atenção à saúde do trabalhador na atenção primária à saúde: uma revisão 

integrativa da literatura. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v. 6, n. 7, p. 44617-

44631, jul. 2020. 

SILVA, T. L. et al. Saúde do Trabalhador na Atenção Primária: percepções e práticas das 

equipes de Saúde da Família. Interface, Botucatu, v. 18, n. 49, p. 273-287, 2014.  



85 
 

 

SILVA, A.; FERRAZ, L.; RODRIGUES-JUNIOR, S. A. Ações em Saúde do Trabalhador 

desenvolvidas na Atenção Primária no município de Chapecó, Santa Catarina. Revista 

Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, v. 41, n. 0, p. 1-9, fev. 2016. 

 

SOUZA, H. A.; BERNARDO, M. H. Prevenção de adoecimento mental relacionado ao 

trabalho: a práxis de profissionais do Sistema Único de Saúde comprometidos com a saúde do 

trabalhador. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, v. 44, p. 1-8, 2019. 

 

SOUZA, T. S.; VIRGENS, L. S. Saúde do Trabalhador na Atenção Básica: interfaces e 

desafios. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, v. 38, n. 128, p. 292-301, mar. 

2013. 

 

STARFIELD, B. Atenção Primária: equilíbrio entre necessidade de saúde, serviços e 

tecnologia. Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. 

 

TAMBELLINI, A. T. Texto Preparatório para a Discussão Teórico-conceitual da Área 

Produção/Ambiente/Saúde do Projeto de Mestrado em Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1996. Mimeografado. 

 

TAMBELLINI, A. T.; CÂMARA, V. D. M. A temática saúde e ambiente no processo de 

desenvolvimento do campo da saúde coletiva: aspectos históricos, conceituais e metodológicos. 

Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 47-59, 1998. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Área Saúde & Trabalho. Departamento 

de Medicina Preventiva e Social. Faculdade De Medicina. Desenvolvimento de ações de 

Saúde do Trabalhador na Atenção Primária à Saúde: aspectos históricos, conceituais, 

normativos e diretrizes. Belo Horizonte: UFMG, 2010. 

 

VASCONCELLOS, L. C. F. D.; AGUIAR, L. Saúde do Trabalhador: necessidades 

desconsideradas pelo Sistema Único de Saúde. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v.41, n. 113, 

p. 605-617, jun. 2017. 

 



86 
 

VERIANO, C. E.; MOURÃO, R. P. O pensamento de Celso Furtado e a construção de um 

projeto nacional. Cadernos de História, Belo Horizonte, v. 12, n. 16, p. 86-109, 2012. 

 

WÜNSCH, D. S.; MENDES, J. M. R.; MARTINS, J. Trabalho e previdência social: as lacunas 

de proteção social na seguridade social. Argumentum, Vitória, v. 9, n. 3, p. 37-51, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

APÊNDICES 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os usuários 

participantes do estudo 

Mestrado Profissional em Saúde da Família - PROFSAUDE 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

Escola de Medicina –EMED 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

TERMO DE ESCLARECIMENTO PARA USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE CONFISCO ACERCA DO 

PROJETO DE PESQUISA PARA CONCLUSÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA 

FAMÍLIA (PROFSAUDE) 

Prezado(a) Sr(a): 

O (a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar de um estudo denominado INTERFACE

ENTRE A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E A SAÚDE DO TRABALHADOR E DA 

TRABALHADORA: ESTUDO DE CASOS EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, a ser 

realizado pelo mestrando Fábio de Souza Neto, com a orientação da Prof.ª. Drª. Olívia Maria 

de Paula Alves Bezerra, como requisito para conclusão do Mestrado Profissional em Saúde da 

Família da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. 

  O estudo tem como justificativa a necessidade de identificar o nível de conhecimento 

dos profissionais de saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) sobre os fluxos de 

atendimento relacionados às doenças e acidentes desencadeados pelo trabalho, pois observa-se 

que alguns pontos das políticas nacionais de saúde do trabalhador não são abordados de modo 

satisfatório pelas equipes de saúde da família e muitos usuários do serviço de saúde não têm 

conhecimento amplo acerca do que fazer quando há a suspeita de uma doença ocupacional. O 

objetivo geral da pesquisa é justamente conhecer as percepções dos profissionais de saúde 

atuantes na Atenção Básica, no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e 
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dos usuários da UBS acerca dos cuidados assistenciais no âmbito da Saúde do Trabalhador e 

da Trabalhadora prestados no Centro de Saúde Confisco – Belo Horizonte (BH), MG. Como 

objetivos específicos podem se citar: conhecer a percepção dos participantes sobre as atividades 

de promoção da saúde ligadas à Saúde do Trabalhador; investigar as condições de assistência à 

saúde por parte de empregadores quando ocorrem agravos relacionados ao trabalho, pelo modo 

como são percebidas pelos usuários; incentivar a maior divulgação dos fluxos de cuidados aos 

trabalhadores e trabalhadoras do SUS-BH no centro de saúde Confisco inicialmente, com 

posterior amplificação para toda a rede de saúde de Belo Horizonte e promover estratégias de 

prevenção de agravos no ambiente de trabalho e melhorias na qualidade da atenção à saúde do 

Trabalhador no Centro de Saúde Confisco. 

A sua participação no referido estudo será no sentido de fornecer informações sobre 

suas experiências como usuário do SUS com relação a assistência no campo da Saúde do 

trabalhador. Para tanto, caso concorde em participar do estudo, você responderá a algumas 

questões por meio de entrevista individual, a ser realizada no próprio centro de saúde Confisco 

logo após o atendimento médico executado no dia. A entrevista terá a duração de, no máximo, 

15 (quinze) minutos. O procedimento apresenta grau baixo de riscos, como por exemplo, o(a) 

senhor(a) não disponibilizar de tempo para responder ao questionário ou se sentir 

desconfortável e mesmo constrangido(a) com alguma pergunta. Caso algum desses 

inconvenientes ocorra, o(a) senhor(a) pode desistir de participar a qualquer momento da 

pesquisa, sem prejuízo posterior em seu atendimento pela Unidade de Saúde. A entrevista 

será realizada no consultório médico, no qual estarão apenas o pesquisador e o participante, 

com porta fechada, a fim de que seja garantida a sua total privacidade. Todos os dados 

digitalizados relacionados ao estudo serão arquivados em computador com senha, ao qual 

apenas o pesquisador terá acesso. Todos os outros materiais referentes ao estudo serão 

devidamente guardados em armário trancado, do qual somente o pesquisador terá a chave e 

acessará o conteúdo. O pesquisador é responsável por garantir o sigilo de todo o material 

coletado. Após 5 (cinco) anos, todos os arquivos serão apagados do computador e os demais 

documentos serão incinerados. 

 Como potenciais benefícios que poderão ser alcançados com a pesquisa estão a 

melhoria do acesso à assistência relacionada à Saúde do Trabalhador, a melhoria da capacidade 

da equipe de saúde em acolher os usuários com problemas ligados ao trabalho e a melhoria da 

qualidade da assistência como um todo. 

Os dados coletados serão utilizados SOMENTE para essa pesquisa. O(a) senhor(a) 
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poderá requerer os resultados parciais a qualquer momento do desenvolvimento da pesquisa e, 

ao final da mesma, todos os resultados lhe serão transmitidos, por meio individual ou em 

reunião (a combinar).  

Não haverá nenhum valor ou benefício financeiro pela participação nesse estudo. 

Está garantida indenização em casos de eventuais danos, comprovadamente 

decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extrajudicial. 

Informo que o estudo poderá ser interrompido caso não seja obtido o número de 

participantes suficiente para a sua execução, e que todos os custos decorrentes do mesmo serão 

arcados pelo próprio pesquisador, sem ônus para os participantes. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são: o mestrando Fábio de Souza 

Neto, médico de família e comunidade efetivo na Secretaria Municipal de Belo Horizonte, 

lotado no centro de saúde Confisco e a profª Olívia Maria de Paula Alves Bezerra, ambos 

vinculados à Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), instituição essa ofertante do 

“Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAUDE)”, coordenado em nível nacional 

pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO) e Ministério da Saúde, com apoio da Sociedade Brasileira de Medicina de Família 

e Comunidade (SBMFC) e com eles o(a) senhor(a) poderá manter contato pelos telefones (31) 

3277-7202, (31) 3277-7267 ou (31) 3559-1009, caso tenha dúvidas com relação ao 

desenvolvimento da pesquisa. 

Em caso de dúvida, reclamação ou qualquer tipo de denúncia do ponto de vista ético 

sobre este estudo, o(a) senhor(a) deverá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. O Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos (CEP-SMSA/BH) tem como objetivos a avaliação e o acompanhamento das 

pesquisas envolvendo seres humanos no âmbito da SMSA-BH, preservando os aspectos éticos 

em defesa da integridade e dignidade dos sujeitos da pesquisa. Os meios para contato são: 

- telefone: (31) 3277-5309 

- e-mail: coep@pbh.gov.br 

- endereço: Rua Frederico Bracher Júnior, nº 103, 3º andar/sala 2, Padre Eustáquio – 

CEP: 30720-000 

- horário de funcionamento: 9h às 15h (exceto em dias de reunião do colegiado, quando 

não há atendimento). 

Dúvidas éticas com relação à pesquisa também podem ser esclarecidas pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), cujo 

endereço é: 

mailto:coep@pbh.gov.br
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Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Centro de Convergência 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Ouro Preto - MG 

CEP 35400-000    Telefones: (31) 3559-1367 ou (31) 3559-1368 

E-mail: cep.propp@ufop.edu.br 

Os endereços dos pesquisadores são: 

Fábio de Souza Neto: Centro de Saúde Confisco; rua Aracy Guimarães Rosa, 470, bairro 

Confisco, CEP: 31360-460; 

Profª Olívia Maria de Paula Alves Bezerra: Campus Universitário, rua Dois, Morro do 

Cruzeiro, CEP: 35400-000 (Faculdade de Medicina da UFOP). 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,____________________________________________________________, RG N° 

___________________________, recebi o termo de esclarecimento da pesquisa INTERFACE

ENTRE A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E A SAÚDE DO TRABALHADOR E DA 

TRABALHADORA: ESTUDO DE CASOS EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, o 

qual foi lido e a mim explicado, e declaro ter sido informado sobre o estudo e que estou ciente 

dos objetivos e dos procedimentos do mesmo. 

Concordo em participar do referido estudo, que será desenvolvido no Centro de Saúde 

Confisco, em parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto, pelo pesquisador/mestrando 

Fábio de Souza Neto, sob orientação da Profa. Olivia Maria de Paula Alves Bezerra, da Escola 

de Medicina da UFOP. 

Concordo em colaborar com a obtenção dos dados respondendo à entrevista, 

permanecendo de livre e espontânea vontade no centro de saúde Confisco após minha consulta 

médica realizada no mesmo dia. 

Autorizo os autores do estudo a utilizar as informações decorrentes do questionário 

por mim respondido para elaborar relatórios e artigos para divulgação em encontros e 

publicações acadêmico-científicos, desde que o sigilo das informações seja devidamente 

resguardado. 

Estou ciente dos procedimentos e concordo em me submeter às questões propostas, 

podendo desistir de continuar a participar do estudo a qualquer momento, sem prejuízo no 

atendimento e no cuidado em geral dos quais posso necessitar do centro de saúde. 

Também estou ciente do sigilo das informações que prestarei. 
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Fui informado de que, após ou durante a coleta dos dados, receberei os resultados do 

estudo. 

____________________________, ____ de _____________ de 20_____. 

__________________________________________________ 

Nome e assinatura do participante da pesquisa 

__________________________________________________ 

Nome(s) e assinatura(s) do(s) pesquisador(es) responsável(responsáveis) 

 Impressão dactiloscópica: 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os 

profissionais do centro de saúde Confisco (roda de pesquisa) 

Mestrado Profissional em Saúde da Família - PROFSAUDE 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

Escola de Medicina –EMED 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

TERMO DE ESCLARECIMENTO PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO 

HORIZONTE ACERCA DO PROJETO DE PESQUISA PARA CONCLUSÃO DO MESTRADO 

PROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA (PROFSAUDE) 

Prezado(a) Sr(a): 

O (a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar de um estudo denominado INTERFACE

ENTRE A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E A SAÚDE DO TRABALHADOR E DA 

TRABALHADORA: ESTUDO DE CASOS EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, a ser 

realizado pelo mestrando Fábio de Souza Neto, com a orientação da Profª. Drª. Olívia Maria de 

Paula Alves Bezerra, como requisito para conclusão do Mestrado Profissional em Saúde da 

Família da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. 

  O estudo tem como justificativa a necessidade de identificar o nível de conhecimento 

dos profissionais de saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) sobre os fluxos de 

atendimento relacionados às doenças e acidentes desencadeados pelo trabalho, pois observa-se 

que alguns pontos das políticas nacionais de saúde do trabalhador não são abordados de modo 

satisfatório pelas equipes de saúde da família e muitos usuários do serviço de saúde não têm 

conhecimento amplo acerca do que fazer quando há a suspeita de uma doença ocupacional. O 

objetivo geral da pesquisa é justamente conhecer as percepções dos profissionais de saúde 

atuantes na Atenção Básica, no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e 

dos usuários da UBS acerca dos cuidados assistenciais no âmbito da Saúde do Trabalhador e 

da Trabalhadora prestados no Centro de Saúde Confisco – Belo Horizonte (BH), MG. Como 
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objetivos específicos podem se citar: conhecer a percepção dos participantes sobre as atividades 

de promoção da saúde ligadas à Saúde do Trabalhador; investigar as condições de assistência à 

saúde por parte de empregadores quando ocorrem agravos relacionados ao trabalho, pelo modo 

como são percebidas pelos usuários; incentivar a maior divulgação dos fluxos de cuidados aos 

trabalhadores e trabalhadoras do SUS-BH no centro de saúde Confisco inicialmente, com 

posterior amplificação para toda a rede de saúde de Belo Horizonte e promover estratégias de 

prevenção de agravos no ambiente de trabalho e melhorias na qualidade da atenção à saúde do 

Trabalhador no Centro de Saúde Confisco. 

Caso concorde, a sua participação no referido estudo será no sentido de fornecer 

informações sobre suas experiências como profissional do SUS com relação a assistência no 

campo da Saúde do trabalhador. Para tanto, será solicitado que você participe de uma roda de 

pesquisa, a ser realizada por meio da ferramenta digital “Google Meet”. A roda será realizada 

com 15 (quinze) profissionais do centro de saúde Confisco, tendo a coordenação do próprio 

pesquisador (observador externo) e do psicólogo da Unidade, responsável por disparar as 

perguntas motivadoras, com base em questionário elaborado previamente. Espera-se que a roda 

tenha a duração de, no máximo, uma hora e trinta minutos. A atividade apresenta grau baixo de 

riscos, como por exemplo, o(a) senhor(a) não disponibilizar de tempo para participar ou se 

sentir desconfortável e mesmo constrangido(a) em algum momento do grupo. Caso algum 

desses inconvenientes ocorra, o(a) senhor(a) pode desistir de participar a qualquer 

momento da pesquisa, sem prejuízo posterior em relação a sua atividade na rede 

municipal de saúde. Todos os dados digitalizados ou gravados relacionados ao estudo serão 

arquivados em computador com senha, ao qual apenas o pesquisador terá acesso. Todos os 

outros materiais referentes ao estudo serão devidamente guardados em armário trancado, do 

qual somente o pesquisador terá a chave e acessará o conteúdo. Caso autorize, por meio do 

“Termo de Autorização de Uso de Imagem” (APÊNDICE I), imagens feitas do(a) senhor(a) 

durante a realização da roda serão utilizadas apenas para a análise de resultados desse estudo, 

com a garantia total de sua privacidade. O pesquisador é responsável por garantir o sigilo 

de todo o material coletado. Após 5 (cinco) anos, todos os arquivos serão apagados do 

computador e os demais documentos serão incinerados. 

 Como potenciais benefícios que poderão ser alcançados com a pesquisa estão a 

melhoria do acesso à assistência relacionada à Saúde do Trabalhador, a melhoria da capacidade 

da equipe de saúde em acolher os usuários com problemas ligados ao trabalho e a melhoria da 

qualidade da assistência como um todo. 
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Os dados coletados serão utilizados SOMENTE para essa pesquisa. O(a) senhor(a) 

poderá requerer os resultados parciais a qualquer momento do desenvolvimento da pesquisa e, 

ao final da mesma, todos os resultados lhe serão transmitidos, por meio individual ou em 

reunião (a combinar).  

Não haverá nenhum valor financeiro ou remuneração de qualquer espécie pela 

participação nesse estudo e também não haverá gastos para o(a) senhor(a), já que a entrevista 

será feita em seu próprio local de trabalho. Está garantida indenização em casos de eventuais 

danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial 

ou extrajudicial. 

Informo que o estudo poderá ser interrompido caso não seja obtido o número de 

participantes suficiente para a sua execução, e que todos os custos decorrentes do mesmo serão 

arcados pelo próprio pesquisador, sem ônus para os participantes. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são: o mestrando Fábio de Souza 

Neto, médico de família e comunidade efetivo na Secretaria Municipal de Belo Horizonte, 

lotado no centro de saúde Confisco e a profª Olívia Maria de Paula Alves Bezerra, ambos 

vinculados à Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), instituição essa ofertante do 

“Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAUDE)”, coordenado em nível nacional 

pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO) e Ministério da Saúde, com apoio da Sociedade Brasileira de Medicina de Família 

e Comunidade (SBMFC) e com eles o(a) senhor(a) poderá manter contato pelos telefones (31) 

3277-7202, (31) 3277-7267 ou (31) 3559-1009, caso tenha dúvidas com relação ao 

desenvolvimento da pesquisa. 

Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia do ponto de vista ético sobre 

este estudo, o(a) senhor(a) deverá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. O Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos (CEP-SMSA/BH) tem como objetivos a avaliação e o acompanhamento das 

pesquisas envolvendo seres humanos no âmbito da SMSA-BH, preservando os aspectos éticos 

em defesa da integridade e dignidade dos sujeitos da pesquisa. Os meios para contato são: 

- telefone: (31) 3277-5309

- e-mail: coep@pbh.gov.br

- endereço: Rua Frederico Bracher Júnior, nº 103, 3º andar/sala 2, Padre Eustáquio –

CEP: 30720-000 

- horário de funcionamento: 9h às 15h (exceto em dias de reunião do colegiado, quando

não há atendimento). 

mailto:coep@pbh.gov.br
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Dúvidas éticas com relação à pesquisa também podem ser esclarecidas pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), cujo 

endereço é: 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Centro de Convergência 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Ouro Preto - MG 

CEP 35400-000    Telefones: (31) 3559-1367 ou (31) 3559-1368 

E-mail: cep.propp@ufop.edu.br

Os endereços dos pesquisadores são: 

Fábio de Souza Neto: Centro de Saúde Confisco; rua Aracy Guimarães Rosa, 470, bairro 

Confisco, CEP: 31360-460; 

Profª Olívia Maria de Paula Alves Bezerra: Campus Universitário, rua Dois, Morro do 

Cruzeiro, CEP: 35400-000 (Faculdade de Medicina da UFOP) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,____________________________________________________________, RG N° 

___________________________, recebi o termo de esclarecimento da pesquisa INTERFACE 

ENTRE A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E A SAÚDE DO TRABALHADOR E DA 

TRABALHADORA: ESTUDO DE CASOS EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, o 

qual foi lido e a mim explicado, e declaro ter sido informado sobre o estudo e que estou ciente 

dos objetivos e dos procedimentos do mesmo. 

Concordo em participar do referido estudo, que será desenvolvido no Centro de Saúde 

Confisco, em parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto, pelo pesquisador/mestrando 

Fábio de Souza Neto, sob orientação da Profa. Olivia Maria de Paula Alves Bezerra, da Escola 

de Medicina da UFOP. 

Concordo em colaborar com a obtenção dos dados participando da roda, reservando o 

tempo necessário para a mesma, sem prejuízo para minhas atividades profissionais no dia. 

Autorizo os autores do estudo a utilizar as informações produzidas na roda de pesquisa 

da qual participei para elaborar relatórios e artigos para divulgação em encontros e publicações 

acadêmico-científicos, desde que o sigilo das informações seja devidamente resguardado. 

Estou ciente dos procedimentos e concordo em me submeter às questões propostas, 

podendo desistir de continuar a participar do estudo a qualquer momento, sem prejuízo no 

atendimento e no cuidado em geral dos quais posso necessitar do centro de saúde. 

Também estou ciente do sigilo das informações que prestarei. 
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Fui informado de que, após ou durante a coleta dos dados, receberei os resultados do 

estudo. 

____________________________, ____ de _____________ de 20_____ 

   _________________________________________________ 

Nome e assinatura do participante da pesquisa 

  _________________________________________________ 

Nome(s) e assinatura(s) do(s) pesquisador(es) responsável(responsáveis) 

 

Impressão dactiloscópica: 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para profissionais do 

CEREST. 

 

Mestrado Profissional em Saúde da Família - PROFSAUDE 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

Escola de Medicina –EMED 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO 

HORIZONTE ACERCA DO PROJETO DE PESQUISA PARA CONCLUSÃO DO MESTRADO 

PROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA (PROFSAUDE) 

 

Prezado(a) Sr(a): 

O (a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar de um estudo denominado INTERFACE 

ENTRE A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E A SAÚDE DO TRABALHADOR E DA 

TRABALHADORA: ESTUDO DE CASOS EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, a ser 

realizado pelo mestrando Fábio de Souza Neto, com a orientação da Profª. Drª. Olívia Maria de 

Paula Alves Bezerra, como requisito para conclusão do Mestrado Profissional em Saúde da 

Família da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. 

  

  O estudo tem como justificativa a necessidade de identificar o nível de conhecimento 

dos profissionais de saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) sobre os fluxos de 

atendimento relacionados às doenças e acidentes desencadeados pelo trabalho, pois observa-se 

que alguns pontos das políticas nacionais de saúde do trabalhador não são abordados de modo 

satisfatório pelas equipes de saúde da família e muitos usuários do serviço de saúde não têm 

conhecimento amplo acerca do que fazer quando há a suspeita de uma doença ocupacional. O 

objetivo geral da pesquisa é justamente conhecer as percepções dos profissionais de saúde 

atuantes na Atenção Básica, no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e 

dos usuários da UBS acerca dos cuidados assistenciais no âmbito da Saúde do Trabalhador e 

da Trabalhadora prestados no Centro de Saúde Confisco – Belo Horizonte (BH), MG. Como 
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objetivos específicos podem se citar: conhecer a percepção dos participantes sobre as atividades 

de promoção da saúde ligadas à Saúde do Trabalhador; investigar as condições de assistência à 

saúde por parte de empregadores quando ocorrem agravos relacionados ao trabalho, pelo modo 

como são percebidas pelos usuários; incentivar a maior divulgação dos fluxos de cuidados aos 

trabalhadores e trabalhadoras do SUS-BH no centro de saúde Confisco inicialmente, com 

posterior amplificação para toda a rede de saúde de Belo Horizonte e promover estratégias de 

prevenção de agravos no ambiente de trabalho e melhorias na qualidade da atenção à saúde do 

Trabalhador no Centro de Saúde Confisco. 

Caso concorde, a sua participação no referido estudo será no sentido de fornecer 

informações sobre suas experiências como profissional do SUS com relação a assistência no 

campo da Saúde do trabalhador. Para tanto, será solicitado que você responda a algumas 

questões por meio de entrevista individual, a ser realizada em sua própria unidade de trabalho, 

no caso o CEREST. Espera-se que a entrevista tenha a duração de, no máximo, 15 (quinze) 

minutos. O procedimento apresenta grau baixo de riscos, como por exemplo, o(a) senhor(a) não 

disponibilizar de tempo para responder ao questionário ou se sentir desconfortável e mesmo 

constrangido(a) com alguma pergunta. Caso algum desses inconvenientes ocorra, o(a) 

senhor(a) pode desistir de participar a qualquer momento da pesquisa, sem prejuízo 

posterior em relação a sua atividade na rede municipal de saúde. A entrevista será realizada 

em sala apropriada, no qual estarão apenas o pesquisador e o participante, com porta fechada, 

a fim de que seja garantida a sua total privacidade. Todos os dados digitalizados relacionados 

ao estudo serão arquivados em computador com senha, ao qual apenas o pesquisador terá 

acesso. Todos os outros materiais referentes ao estudo serão devidamente guardados em 

armário trancado, do qual somente o pesquisador terá a chave e acessará o conteúdo. O 

pesquisador é responsável por garantir o sigilo de todo o material coletado. Após 5 (cinco) 

anos, todos os arquivos serão apagados do computador e os demais documentos serão 

incinerados. 

 Como potenciais benefícios que poderão ser alcançados com a pesquisa estão a 

melhoria do acesso à assistência relacionada à Saúde do Trabalhador, a melhoria da capacidade 

da equipe de saúde em acolher os usuários com problemas ligados ao trabalho e a melhoria da 

qualidade da assistência como um todo. 

Os dados coletados serão utilizados SOMENTE para essa pesquisa. O(a) senhor(a) 

poderá requerer os resultados parciais a qualquer momento do desenvolvimento da pesquisa e, 

ao final da mesma, todos os resultados lhe serão transmitidos, por meio individual ou em 
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reunião (a combinar).  

Não haverá nenhum valor financeiro ou remuneração de qualquer espécie pela 

participação nesse estudo e também não haverá gastos para o(a) senhor(a), já que a entrevista 

será feita em seu próprio local de trabalho. Está garantida indenização em casos de eventuais 

danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial 

ou extrajudicial. 

Informo que o estudo poderá ser interrompido caso não seja obtido o número de 

participantes suficiente para a sua execução, e que todos os custos decorrentes do mesmo serão 

arcados pelo próprio pesquisador, sem ônus para os participantes. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são: o mestrando Fábio de Souza 

Neto, médico de família e comunidade efetivo na Secretaria Municipal de Belo Horizonte, 

lotado no centro de saúde Confisco e a profª Olívia Maria de Paula Alves Bezerra, ambos 

vinculados à Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), instituição essa ofertante do 

“Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAUDE)”, coordenado em nível nacional 

pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO) e Ministério da Saúde, com apoio da Sociedade Brasileira de Medicina de Família 

e Comunidade (SBMFC) e com eles o(a) senhor(a) poderá manter contato pelos telefones (31) 

3277-7202, (31) 3277-7267 ou (31) 3559-1009, caso tenha dúvidas com relação ao 

desenvolvimento da pesquisa. 

Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia do ponto de vista ético sobre 

este estudo, o(a) senhor(a) deverá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. O Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos (CEP-SMSA/BH) tem como objetivos a avaliação e o acompanhamento das 

pesquisas envolvendo seres humanos no âmbito da SMSA-BH, preservando os aspectos éticos 

em defesa da integridade e dignidade dos sujeitos da pesquisa. Os meios para contato são: 

- telefone: (31) 3277-5309 

- e-mail: coep@pbh.gov.br 

- endereço: Rua Frederico Bracher Júnior, nº 103, 3º andar/sala 2, Padre Eustáquio – 

CEP: 30720-000 

- horário de funcionamento: 9h às 15h (exceto em dias de reunião do colegiado, quando 

não há atendimento). 

Dúvidas éticas com relação à pesquisa também podem ser esclarecidas pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), cujo 

endereço é: 

mailto:coep@pbh.gov.br


102 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Centro de Convergência 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Ouro Preto - MG 

CEP 35400-000    Telefones: (31) 3559-1367 ou (31) 3559-1368 

E-mail: cep.propp@ufop.edu.br

Os endereços dos pesquisadores são: 

Fábio de Souza Neto: Centro de Saúde Confisco; rua Aracy Guimarães Rosa, 470, bairro 

Confisco, CEP: 31360-460; 

Profª Olívia Maria de Paula Alves Bezerra: Campus Universitário, rua Dois, Morro do 

Cruzeiro, CEP: 35400-000 (Faculdade de Medicina da UFOP) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, __________________________________________________________________, RG N° 

___________________________, recebi o termo de esclarecimento da pesquisa INTERFACE

ENTRE A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E A SAÚDE DO TRABALHADOR E DA 

TRABALHADORA: ESTUDO DE CASOS EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, o 

qual foi lido e a mim explicado, e declaro ter sido informado sobre o estudo e que estou ciente 

dos objetivos e dos procedimentos do mesmo. 

Concordo em participar do referido estudo, que será desenvolvido no Centro de Saúde 

Confisco, em parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto, pelo pesquisador/mestrando 

Fábio de Souza Neto, sob orientação da Profa. Olivia Maria de Paula Alves Bezerra, da Escola 

de Medicina da UFOP. 

Concordo em colaborar com a obtenção dos dados respondendo à entrevista, 

reservando o tempo necessário para a mesma, sem prejuízo para minhas atividades profissionais 

no dia. 

Autorizo os autores do estudo a utilizar as informações decorrentes do questionário 

por mim respondido para elaborar relatórios e artigos para divulgação em encontros e 

publicações acadêmico-científicos, desde que o sigilo das informações seja devidamente 

resguardado. 

Estou ciente dos procedimentos e concordo em me submeter às questões propostas, 

podendo desistir de continuar a participar do estudo a qualquer momento, sem prejuízo no 

atendimento e no cuidado em geral dos quais posso necessitar do centro de saúde. 

Também estou ciente do sigilo das informações que prestarei. 
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Fui informado de que, após ou durante a coleta dos dados, receberei os resultados do 

estudo. 

____________________________, ____ de _____________ de 20_____. 

____________________________________________________ 

Nome e assinatura do participante da pesquisa 

____________________________________________________ 

Nome(s) e assinatura(s) do(s) pesquisador(es) responsável(responsáveis) 

Impressão dactiloscópica: 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para o psicólogo 

do Centro de Saúde Confisco 

Mestrado Profissional em Saúde da Família - PROFSAUDE 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

Escola de Medicina –EMED 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

TERMO DE ESCLARECIMENTO PARA O PSICÓLOGO DO CENTRO DE SAÚDE CONFISCO ACERCA 

DO PROJETO DE PESQUISA PARA CONCLUSÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA 

FAMÍLIA (PROFSAUDE) 

Prezado(a) Sr(a): 

O (a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar de um estudo denominado INTERFACE

ENTRE A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E A SAÚDE DO TRABALHADOR E DA 

TRABALHADORA: ESTUDO DE CASOS EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, a ser 

realizado pelo mestrando Fábio de Souza Neto, com a orientação da Profª. Drª. Olívia Maria de 

Paula Alves Bezerra, como requisito para conclusão do Mestrado Profissional em Saúde da 

Família da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. 

  O estudo tem como justificativa a necessidade de identificar o nível de conhecimento 

dos profissionais de saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) sobre os fluxos de 

atendimento relacionados às doenças e acidentes desencadeados pelo trabalho, pois observa-se 

que alguns pontos das políticas nacionais de saúde do trabalhador não são abordados de modo 

satisfatório pelas equipes de saúde da família e muitos usuários do serviço de saúde não têm 

conhecimento amplo acerca do que fazer quando há a suspeita de uma doença ocupacional. O 

objetivo geral da pesquisa é justamente conhecer as percepções dos profissionais de saúde 

atuantes na Atenção Básica, no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e 

dos usuários da UBS acerca dos cuidados assistenciais no âmbito da Saúde do Trabalhador e 

da Trabalhadora prestados no Centro de Saúde Confisco – Belo Horizonte (BH), MG. Como 
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objetivos específicos podem se citar: conhecer a percepção dos participantes sobre as atividades 

de promoção da saúde ligadas à Saúde do Trabalhador; investigar as condições de assistência à 

saúde por parte de empregadores quando ocorrem agravos relacionados ao trabalho, pelo modo 

como são percebidas pelos usuários; incentivar a maior divulgação dos fluxos de cuidados aos 

trabalhadores e trabalhadoras do SUS-BH no centro de saúde Confisco inicialmente, com 

posterior amplificação para toda a rede de saúde de Belo Horizonte e promover estratégias de 

prevenção de agravos no ambiente de trabalho e melhorias na qualidade da atenção à saúde do 

Trabalhador no Centro de Saúde Confisco. 

Caso concorde, a sua participação no referido estudo será no sentido de conduzir a 

roda de pesquisa a ser realizada com profissionais do Centro de Saúde Confisco. A roda será 

realizado com 10 (dez) profissionais do centro de saúde Confisco, com a coordenação do 

próprio pesquisador (observador externo) e você, psicólogo da Unidade, responsável por 

disparar as perguntas motivadoras, com base em questionário elaborado previamente. Espera-

se que a roda tenha a duração de, no máximo, uma hora e quarenta e cinco minutos. A atividade 

apresenta grau baixo de riscos, como por exemplo, o(a) senhor(a) não disponibilizar de tempo 

para participar ou se sentir desconfortável e mesmo constrangido(a) em algum momento da 

atividade. Caso algum desses inconvenientes ocorra, o(a) senhor(a) pode desistir de 

participar a qualquer momento da pesquisa, sem prejuízo posterior em relação a sua 

atividade na rede municipal de saúde. A roda de pesquisa será realizada em sala apropriada, 

no qual estarão presente, além de você, apenas o pesquisador e os participantes convidados, 

com porta fechada, a fim de que seja garantida a sua total privacidade. Todos os dados 

digitalizados relacionados ao estudo serão arquivados em computador com senha, ao qual 

apenas o pesquisador terá acesso. Todos os outros materiais referentes ao estudo serão 

devidamente guardados em armário trancado, do qual somente o pesquisador terá a chave e 

acessará o conteúdo. Caso autorize, por meio do “Termo de Autorização de Uso de Imagem” 

(APÊNDICE I), imagens feitas do(a) senhor(a) durante a realização da roda serão utilizadas 

apenas para a análise de resultados desse estudo, com a garantia total de sua privacidade.  O 

pesquisador é responsável por garantir o sigilo de todo o material coletado. Após 5 (cinco) 

anos, todos os arquivos serão apagados do computador e os demais documentos serão 

incinerados. 

 Como potenciais benefícios que poderão ser alcançados com a pesquisa estão a 

melhoria do acesso à assistência relacionada à Saúde do Trabalhador, a melhoria da capacidade 

da equipe de saúde em acolher os usuários com problemas ligados ao trabalho e a melhoria da 
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qualidade da assistência como um todo. 

Os dados coletados serão utilizados SOMENTE para essa pesquisa. O(a) senhor(a) 

poderá requerer os resultados parciais a qualquer momento do desenvolvimento da pesquisa e, 

ao final da mesma, todos os resultados lhe serão transmitidos, por meio individual ou em 

reunião (a combinar).  

Não haverá nenhum valor financeiro ou remuneração de qualquer espécie pela 

participação nesse estudo e também não haverá gastos para o(a) senhor(a), já que a entrevista 

será feita em seu próprio local de trabalho. Está garantida indenização em casos de eventuais 

danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial 

ou extrajudicial. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são: o mestrando Fábio de Souza 

Neto, médico de família e comunidade efetivo na Secretaria Municipal de Belo Horizonte, 

lotado no centro de saúde Confisco e a profª Olívia Maria de Paula Alves Bezerra, ambos 

vinculados à Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), instituição essa ofertante do 

“Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAUDE)”, coordenado em nível nacional 

pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO) e Ministério da Saúde, com apoio da Sociedade Brasileira de Medicina de Família 

e Comunidade (SBMFC) e com eles o(a) senhor(a) poderá manter contato pelos telefones (31) 

3277-7202, (31) 3277-7267 ou (31) 3559-1009, caso tenha dúvidas com relação ao 

desenvolvimento da pesquisa. 

Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia do ponto de vista ético sobre 

este estudo, o(a) senhor(a) deverá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. O Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos (CEP-SMSA/BH) tem como objetivos a avaliação e o acompanhamento das 

pesquisas envolvendo seres humanos no âmbito da SMSA-BH, preservando os aspectos éticos 

em defesa da integridade e dignidade dos sujeitos da pesquisa.  

 

Os meios para contato são: 

- telefone: (31) 3277-5309 

- e-mail: coep@pbh.gov.br 

- endereço: Rua Frederico Bracher Júnior, nº 103, 3º andar/sala 2, Padre Eustáquio – 

CEP: 30720-000 

- horário de funcionamento: 9h às 15h (exceto em dias de reunião do colegiado, quando 

mailto:coep@pbh.gov.br
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não há atendimento). 

Dúvidas éticas com relação à pesquisa também podem ser esclarecidas pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), cujo 

endereço é: 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Centro de Convergência 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Ouro Preto - MG 

CEP 35400-000    Telefones: (31) 3559-1367 ou (31) 3559-1368 

E-mail: cep.propp@ufop.edu.br

Os endereços dos pesquisadores são: 

Fábio de Souza Neto: Centro de Saúde Confisco; rua Aracy Guimarães Rosa, 470, bairro 

Confisco, CEP: 31360-460; 

Profª Olívia Maria de Paula Alves Bezerra: Campus Universitário, rua Dois, Morro do 

Cruzeiro, CEP: 35400-000 (Faculdade de Medicina da UFOP) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, ____________________________________________________________, RG N° 

___________________________, recebi o termo de esclarecimento da pesquisa INTERFACE

ENTRE A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E A SAÚDE DO TRABALHADOR E DA 

TRABALHADORA: ESTUDO DE CASOS EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, o 

qual foi lido e a mim explicado, e declaro ter sido informado sobre o estudo e que estou ciente 

dos objetivos e dos procedimentos do mesmo. 

Concordo em participar do referido estudo, que será desenvolvido no Centro de Saúde 

Confisco, em parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto, pelo pesquisador/mestrando 

Fábio de Souza Neto, sob orientação da Profa. Olivia Maria de Paula Alves Bezerra, da Escola 

de Medicina da UFOP. 

Concordo em colaborar com a obtenção dos dados participando da roda, reservando o 

tempo necessário para a mesma, sem prejuízo para minhas atividades profissionais no dia. 

Autorizo os autores do estudo a utilizar as informações produzidas na roda de pesquisa 

da qual participei para elaborar relatórios e artigos para divulgação em encontros e publicações 

acadêmico-científicos, desde que o sigilo das informações seja devidamente resguardado. 

Estou ciente dos procedimentos e concordo em conduzir a roda de pesquisa, podendo 

desistir de continuar a participar do estudo a qualquer momento, sem prejuízo com relação a 

minha atividade profissional no Centro de Saúde Confisco. 

Também estou ciente do sigilo das informações que prestarei. 
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Fui informado de que, após ou durante a coleta dos dados, receberei os resultados do 

estudo. 

____________________________, ____ de _____________ de 20_____. 

_____________________________________________________ 

Nome e assinatura do participante da pesquisa 

_____________________________________________ 

Nome(s) e assinatura(s) do(s) pesquisador(es) responsável(responsáveis) 

Impressão dactiloscópica: 
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APÊNDICE E – Roteiro para entrevista semiestruturada a ser realizada com usuários do 

Centro de Saúde Confisco. 

1) Identificação:

- Nome: Idade: 

- Gênero:

- Data de nascimento:

- Naturalidade:

- Escolaridade:

- Endereço:

- Telefone:

- Ocupação:

- Tempo de residência no Confisco:

- E-mail:

2) Questionário:

- Você já teve algum problema de saúde relacionado ao seu trabalho? Em caso

afirmativo, desenvolvendo qual função/cargo?

- Em algum momento de sua vida profissional você teve que se afastar do trabalho

por um adoecimento provocado por ele?

- Você conhece e/ou já participou de alguma atividade realizada pelo centro de

saúde Confisco ligada à Saúde do Trabalhador (palestra, grupo, reunião etc)?

- Você já recebeu alguma orientação ou foi encaminhado para um tratamento

específico da Saúde do Trabalhador por meio do centro de saúde?

- Na sua empresa ou trabalho você recebeu ou recebe orientações sobre prevenção

de doenças ou acidentes provocados pelo trabalho? A empresa lhe prestou ou

presta suporte nos casos de adoecimento?

- Finalizando, você considera importante abordar a Saúde do Trabalhador no

“cardápio” do centro de saúde? Gostaria de comentar algo mais?

Belo Horizonte,___de___________de 2020. 
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APÊNDICE F – Roteiro de entrevista semiestruturada a ser realizada com profissionais 

do CEREST. 

1) Identificação:

- Nome: Idade: 

- Gênero:

- Data de nascimento:

- Escolaridade:

- Naturalidade:

- Endereço:

- Telefone:

- Ocupação/Cargo na PBH:

- E-mail:

2) Questionário:

- Você conhece os fluxos que orientam a interação entre a Saúde do Trabalhador e a

Atenção Primária à Saúde em Belo Horizonte? Poderia citar algum (uns)?

- Você já participou de alguma atividade em conjunto com os profissionais do centro de

saúde Confisco na qual foi abordado algum tema relacionado à Saúde do Trabalhador

(ex: matriciamento, atendimento compartilhado, discussão de protocolos etc)?

- Você conhece alguma atividade relacionada à promoção da saúde do trabalhador

desenvolvida pelo centro de saúde Confisco, tendo ou não a participação de profissional

do CEREST?

- Concluindo, como você percebe a integração entre Saúde do Trabalhador e as equipes

de saúde da família do centro de saúde Confisco? Quais as dificuldades para essa relação

(obstáculos)? Como você acha que poderia melhorar?

Belo Horizonte,___ de _____________de 2020. 
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APÊNDICE G – Folha de identificação individual dos participantes da roda de pesquisa 

(profissionais do centro de saúde Confisco). 

Nome: 

Data de Nascimento:  Idade: 

Gênero:  

Naturalidade: 

Escolaridade:  

Endereço: 

Telefone: 

Cargo/função:  

E-mail:

Belo Horizonte, ___de___________ de 2020. 
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APÊNDICE H – Roteiro de perguntas para a roda de pesquisa com profissionais do centro 

de saúde Confisco. 

1) É parte da rotina de atendimentos do centro de saúde Confisco avaliar pessoas com

doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho? Quais os problemas de saúde

relacionados ao trabalho mais frequentes apresentados pelos usuários?

2) Qual o papel da Atenção Primária à Saúde nos cuidados com relação à Saúde do

Trabalhador?

3) Como vocês procedem diante de um possível caso de doença relacionada ao trabalho e

qual a importância de sua categoria profissional em tal abordagem?

4) Vocês conhecem os fluxos de encaminhamento e/ou protocolos da Saúde do

Trabalhador em sua integração com as atividades que executam no centro de saúde

Confisco? Em caso afirmativo, cite qual(is).

5) Vocês se sentem capacitados a atender demandas relacionadas à Saúde do Trabalhador?

Justifique sua resposta.

6) Quais as atividades desenvolvidas no centro de saúde relacionadas à promoção da saúde

do trabalhador?

7) Vocês já participaram de alguma atividade em conjunto com os profissionais do Centro

de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), como por exemplo matriciamento,

atendimento compartilhado ou discussão de protocolos?

8) Já participaram de alguma capacitação/treinamento em Saúde do Trabalhador?

9) Enquanto trabalhadores da área da saúde vocês já vivenciaram alguma experiência de

adoecimento pelo trabalho? Poderiam compartilhar com o grupo como foi esse processo

– dificuldades, fluxos, acesso a serviços especializados, perícias etc.?
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10) Existe algum programa ou protocolo específico para o cuidado com a saúde integral do

trabalhador do centro de saúde Confisco envolvendo ações de promoção da saúde e

prevenção de adoecimentos?

11) Concluindo, quais as percepções gerais de vocês sobre a relação “Saúde do Trabalhador

e Atenção Primária à Saúde” no dia a dia do centro de saúde Confisco? Quais os

obstáculos para essa interação? Como poderia melhorar a atenção à Saúde do

Trabalhador na unidade?
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APÊNDICE I – Termo de Autorização de Uso de Imagem. 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Eu,___________________________________________________, portador da Cédula de 

Identidade nº _________________, inscrito no CPF sob nº ________________, residente à Rua 

_____________________________,nº__________________,bairro_____________________

_____, na cidade de ____________________, AUTORIZO o uso de minha imagem em fotos 

ou filme, sem finalidade comercial, para ser utilizada no desenvolvimento do trabalho de 

conclusão de mestrado profissional em Saúde da Família (PROFSAUDE): “INTERFACE

ENTRE A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E A SAÚDE DO TRABALHADOR E DA 

TRABALHADORA: ESTUDO DE CASOS EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS”, 

coordenado pela parceria entre Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e Secretaria 

Municipal de Saúde de Belo Horizonte e promovido pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), 

Ministério da Saúde e Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), com o apoio da 

Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC). A presente autorização 

é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território 

nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) 

home page; (II) cartazes; (III) divulgação em geral. Por esta ser a expressão da minha vontade 

declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos 

conexos à minha imagem ou a qualquer outro. 

 ____________________________________________________________ 

(Assinatura do Participante) 

Belo Horizonte, ____ de _________________________ de 2020. 
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ANEXO A – Folha de Rosto para Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

ELOISA HELENA DE LIMA 

VICE- DIRETORA 

763.879 .416 - 87  

13  04  2020  
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 ANEXO B – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

Elaborado pela Instituição Coparticipante 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: PERCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE BELO 
HORIZONTE E USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE CONFISCO ACERCA DA 
INTERFACE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA. 

Pesquisador: FABIO DE SOUZA NETO 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 28613819.9.3001.5140 

Instituição Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte/ SMSA-BH 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 4.055.324 

Apresentação do Projeto: 

A proposta é entrevistar 15 (quinze) usuários por meio de formulário/roteiro pré-definido de 

entrevista semiestruturada, a fim de se possibilitar maior aprofundamento no conteúdo a ser 

analisado dentro do cronograma previsto para a conclusão do estudo, 5 (cinco) profissionais do CEREST 

e selecionar 10 (dez) profissionais de saúde para a participação na roda de pesquisa. A seleção desses 

participantes se dará de modo aleatório, sendo a condição fundamental para a participação serem 

trabalhadores. Será feito o treinamento do psicólogo convidado para a roda de pesquisa por meio do 

roteiro específico da atividade. Além disso, serão incluídos entre os 15 (quinze) usuários participantes 

da entrevista 3 (três) casos de pessoas que apresentaram doenças ocupacionais e foram 

acompanhados na UBS e na rede de saúde como um todo (ex: CEREST, INSS etc). A ideia é selecionar 

três pessoas cujos itinerários terapêuticos possam ilustrar e demonstrar pontos nos quais os 

protocolos e a legislação trabalhistas foram cumpridos de modo adequado e, principalmente, as 

lacunas observadas com relação a integração entre APS e ST. Propõe-se selecionar casos diversos, 

como por exemplo um caso de lesão por esforço repetitivo (LER) ou distúrbio osteomuscular 

relacionado ao trabalho (DORT), um outro caso de acidente de trabalho e, por fim, um caso de 

adoecimento mental relacionado ao trabalho. Para a seleção dessas pessoas serão utilizadas 

discussões com os ACS da equipe por se tratarem de profissionais com conhecimento profundo da 

realidade das famílias adscritas à equipe de saúde da família, e o parecer do pesquisador, tendo como 

instrumentos auxiliares a análise dos prontuários e avaliações em consultas individuais a serem 

programadas para levantamento de dados complementares sobre os casos. Serão captados casos 

clínicos atendidos nos últimos três anos. Serão dois modelos de roteiro de entrevista: um destinado 

ao encontro com os usuários da UBS e outro para a abordagem dos profissionais do CEREST 
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(APÊNDICE E). A proposta é utilizar o momento final de algumas consultas médicas individuais 

realizadas pelos usuários na própria UBS para oferecer a eles a oportunidade de participar do estudo. 

Será esclarecida a proposta e explicitada a não obrigatoriedade de participação na pesquisa. Caso 

aceite participar, será fornecido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para assinatura e 

explicações finais (APÊNDICE A). A escolha por tal modalidade de entrevista se dá pelo fato de permitir 

maior liberdade de expressão por parte do entrevistado, libertando um fluxo mais significativo de 

informações subjetivas, foco primordial para o estudo qualitativo em questão. A mesma logística se 

aplicará aos profissionais do CEREST, em data a ser programada para visita àquele serviço para a 

realização das entrevistas. A proposta é entrevistar, nesse serviço, o médico do trabalho, o enfermeiro, 

um profissional da epidemiologia, o gerente e um agente administrativo. A expectativa é que cada 

entrevista dure, no máximo, 15 (quinze) minutos. A roda de pesquisa será realizado entre alguns 

profissionais de saúde da UBS, no próprio centro de saúde, com seleção prévia e esclarecimentos sobre 

a proposta para 10 (dez) trabalhadores do serviço. A ideia é convidar profissionais de categorias 

diferentes, quais sejam: médico de família e comunidade, médico de apoio, enfermeiro, auxiliar de 

enfermagem, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, farmacêutico, assistente social, educador físico e 

nutricionista. A fim de distanciar questões subjetivas de interpretação próprias do pesquisador do 

restante do grupo, será convidado para participar como condutor da atividade o psicólogo do Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família (NASF) que atende à população da UBS. A roda de pesquisa será gravada 

em vídeo para facilitar a transcrição das falas e a análise de conteúdo. A ideia é integrar as produções 

da roda com aquelas obtidas nas entrevistas semiestruturadas, facilitando a discussão das opiniões. 

Objetivo da Pesquisa: 

Hipótese: 

A principal hipótese a ser investigada pelo estudo é que apesar de conhecerem a existência de fluxos 

específicos e normas nacionais que regem a integração entre AB e ST, os profissionais de saúde, da 

UBS e do CEREST, não aplicam integralmente o conteúdo da legislação vigente. 

Objetivo Primário: 

O objetivo central desse estudo é descrever e analisar as integrações entre a AB e a ST por meio das 

percepções dos profissionais de saúde atuantes na própria AB, no CEREST de referência e dos usuários 

da UBS acerca dos cuidados assistenciais no âmbito da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

prestados no Centro de Saúde Confisco – Belo Horizonte, MG. 

Objetivo Secundário: 

Como objetivos secundários, podem-se citar: - Investigar a existência e como são percebidas pelos 

profissionais de saúde e usuários as práticas ligadas à promoção da saúde do trabalhador na APS no 

Centro de Saúde Confisco;- Conhecer os saberes dos profissionais de saúde que atuam no CEREST de 

referência acerca da interação com os profissionais do Centro de Saúde Confisco.- Investigar as 

condições de assistência à saúde por parte de empregadores quando ocorrem agravos relacionados 

ao trabalho, pelo modo como são percebidas pelos usuários e pelos profissionais da saúde;- promover 

maior divulgação dos fluxos de cuidados aos trabalhadores e trabalhadoras do SUS-BH no centro de 
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saúde Confisco inicialmente, com posterior amplificação para toda a rede de saúde de Belo Horizonte;- 

construir ações integradas de prevenção de agravos no ambiente de trabalho e melhorias na qualidade 

da atenção à saúde do Trabalhador no Centro de Saúde Confisco, fortalecendo a interface AB/ST. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

As técnicas de pesquisa que serão utilizadas apresentam grau baixo de riscos, tais como a 

indisponibilidade de tempo para responder ao questionário e algum desconforto/constrangimento 

durante a realização de alguma das atividades propostas no estudo. Caso algum desses inconvenientes 

ocorra, o participante poderá desistir de participar a qualquer momento da pesquisa, sem prejuízo 

posterior em seu atendimento pela Unidade de Saúde, no caso dos usuários, e sem prejuízo para o 

exercício de suas funções enquanto profissional de saúde da rede SUS-BH. 

Benefícios: 

Como potenciais benefícios que poderão ser alcançados com a pesquisa estão a melhoria do acesso à 

assistência relacionada à Saúde do Trabalhador, a melhoria da capacidade da equipe de saúde em 

acolher os usuários com problemas ligados ao trabalho e a melhoria da qualidade da assistência como 

um todo. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O projeto analisado apresenta elementos necessários para o desenvolvimento de uma investigação 

científica. Através da análise de seus resultados poderá ser possível um melhor conhecimento sobre 

as integrações entre a AB e a ST por meio das percepções dos profissionais de saúde atuantes na 

própria AB, no CEREST de referência e dos usuários da UBS acerca dos cuidados assistenciais no âmbito 

da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora prestados no Centro de Saúde Confisco – Belo Horizonte, 

MG. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

A Folha de Rosto assinada pelo(a) pesquisador(a)FABIO DE SOUZA NETO E pelo representante da 

Instituição proponente foi devidamente apresentada. 

Termo de anuência da Instituição Coparticipante da pesquisa foi apresentado. 

Os TCLE's postados na Plataforma Brasil em 27/05/2020 foram apresentados com linguagem clara, 

acessível aos possíveis participantes da pesquisa e contém contatos do pesquisador e CEPs envolvidos 

e atenderam ao disposto no campo "Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória" do 

Parecer Consubstanciado nº 4.041.392. 

Em 27/05/2020 foi postado na Plataforma Brasil o Termo de Consentimento de Uso de Imagem e Som 

de Voz – TCUISV. 
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Não foi apresentado TCUD. Em documento datado de 27 de maio de 2020 o Pesquisador postado na 

Plataforma Brasil esclarece que "... não serão utilizados os dados de prontuário de qualquer usuário 

participante do estudo, mas apenas o conteúdo das entrevistas realizadas ...". 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, e o cumprimento 

do disposto no Parecer Consubstanciado nº 4.041.392, tendo o projeto cumprido os requisitos da 

Resolução CNS 466/12, considera aprovado o projeto PERCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA 

REDE MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE E USUÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE CONFISCO ACERCA DA 

INTERFACE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Salienta-se que o sujeito da pesquisa tem a liberdade de recusar-se a participar ou de retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado 

e deve receber uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, na íntegra, por ele assinado. 

O pesquisador deve desenvolver a pesquisa conforme delineada no protocolo aprovado e 

descontinuar o estudo somente após análise das razões da descontinuidade pelo CEP que o aprovou, 

aguardando seu parecer, exceto nos casos previstos na Resolução CNS 466/12. Eventuais modificações 

ou emendas ao protocolo devem ser previamente apresentadas para apreciação do CEP através da 

Plataforma Brasil, identificando a parte do protocolo a ser modificada e suas justificativas. Notificações 

podem ser apresentadas ao CEP através da Plataforma Brasil. As notificações de início e término da 

pesquisa devem ser apresentadas tão logo os eventos ocorram. Relatórios semestrais, a partir da data 

de aprovação, devem ser apresentados ao CEP para acompanhamento da pesquisa. Ao término da 

pesquisa deve ser apresentado relatório final. 
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■ 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_1541417.pdf 

27/05/2020 

11:10:05 

 Aceito 

Outros CARTA_DE_ESCLARECIMENTOS_CE 

P_PBH.docx 

27/05/2020 

11:05:40 

FABIO DE SOUZA 

NETO 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLEs_editados_CEP_PBH.docx 27/05/2020 

11:04:28 

FABIO DE SOUZA 

NETO 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLEs_editados.docx 28/03/2020 

15:59:15 

FABIO DE SOUZA 

NETO 

Aceito 

Outros carta_de_encaminhamento.docx 28/03/2020 

15:57:08 

FABIO DE SOUZA 

NETO 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

PROJETO_TCM_APOS_PARECER_CE 

P.docx 

28/03/2020 

15:56:45 

FABIO DE SOUZA 

NETO 

Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

BELO HORIZONTE, 28 de maio de 2020 

 

Assinado por: 

Eduardo Prates Miranda 

 Coordenador(a) 
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ANEXO C – Proposta de questionário elaborado pelo CEREST a ser incluído no 

prontuário eletrônico da Secretaria Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte. 

1. Origem do encaminhamento:

SUS (especificar) ________________ 

INSS 

Serviço médico privado 

Sindicato 

Empresa 

Sem encaminhamento 

Outro: ____________ 

1.1 Município que encaminhou: 

2. Ocupação atual: __________________________
(Registrar a ocupação de forma mais completa possível.) 

CBO: |__|__|__|__|__|__|

 (Exemplo: OCUPAÇÃO ATUAL: Balconista em loja de tecidos CBO  5 2 1 1 1 0

 (Campo numérico. Indexar se possível a lista de CBO do Ministério do Trabalho e Emprego,

para que ao digitar o código ou o início do nome da ocupação já apareçam sugestões)

3. Tempo na ocupação atual: ______ dias meses 

anos

(Anotar o tempo em que o indivíduo exerce efetivamente a ocupação atual. Se o indivíduo exerceu a 

ocupação, interrompeu (uma ou mais vezes) e voltou a exercê-la, somar os diversos períodos de 

tempo de exercício da ocupação.) 
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4. Relação no mercado de trabalho:

Assalariado 

Aposentado 

Empregador 

Mercado informal 

Desempregado 

Autônomo 

Outro: _________________ 

5. Situação atual de trabalho:

Ativo na mesma ocupação 

Ativo com desvio de ocupação 

Afastado Tempo de afastamento: dias  meses    anos 

Não se aplica 

6. Carteira de Trabalho:

Assalariado com carteira assinada 

Assalariado sem carteira assinada 

Assalariado com dispensa de assinatura na carteira pelo Regime Jurídico Único 

Não assalariado 
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7. Renda mensal: 
 

menor que 01 salário mínimo 

01 a 02 salários mínimos 

02 a 05 salários mínimos 

mais que 05 salários mínimos 

não quis informar 

 

8. Emissão de CAT: 
 

Emitida 

Não emitida 

Não sabe 

Não se aplica 

 

9. Benefícios previdenciários: 
 

Não recebe 

Recebe auxílio-doença previdenciário 

Recebe auxílio-doença acidentário 

Recebe auxílio-acidente 

Recebe aposentadoria acidentária 

Recebe aposentadoria previdenciária 

Recebe aposentadoria por tempo de serviço, por idade ou especial 

Não se aplica 

Não sabe informar 

 

 



126 
 

 

10. Objetivo da consulta: 
Especificar o motivo da consulta, do ponto de vista do paciente: esclarecimento de diagnóstico, 

concessão de nexo, relatório, tratamento e outro. 

 

11. Queixa principal / História da moléstia atual: 
Relato espontâneo pelo paciente de como ele percebe seu estado de saúde. 

Relato pelo paciente dos sinais e sintomas de sua doença, do tempo de surgimento e evolução da 

mesma, dos fatores que aliviam e agravam as manifestações clínicas. Relação dos sinais e sintomas 

com o trabalho. Uso de medicação, e outras alternativas terapêuticas. Propedêutica já realizada. 

 

12. História ocupacional pregressa 
Investigar atividades de trabalho exercidas anteriormente pelo paciente. Considerar o trabalho 

realizado na infância e na adolescência, o trabalho domiciliar, e em regime de economia 

familiar, o trabalho de meio horário e atividades exercidas temporariamente, o trabalho não 

remunerado, informal, voluntário e assalariado sem carteira assinada; Além dos trabalhos 

formais. Questionar sobre a empresa (quando existente), ocupação, tempo de atividade e 

riscos à saúde, aos quais o trabalhador eventualmente tenha se exposto. 

 

13. Anamnese ocupacional: 
 

(Descritivo: Processo produtivo (matérias-primas, produtos finais e subprodutos) e fluxograma da 

produção. Descrever o posto e o local de trabalho. Descrever a função: o que faz e como faz 

(operações realizadas, equipamentos e instrumentos utilizados, posturas e movimentos exigidos 

pelas tarefas executadas) 

 

 

Condições de higiene e conforto   sim    não 

 

 refeitórios 

 sanitários 

 Vestiários 

 água potável 

 outros 

 

Riscos físicos     sim    não 

 

 ruído 

 calor 

 frio 

 umidade 

 radiações ionizantes e não ionizantes 

 vibrações 

 outros 
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Riscos químicos    sim   não 

 

 poeiras 

 fumos 

 gases 

 vapores 

 névoas 

 neblinas 

 outros 

 

 

Riscos biológicos   sim   não 

 

 fungos 

 vírus 

 parasitas 

 bactérias 

 protozoários 

 insetos 

 outros 

 

Riscos mecânicos e de acidentes    sim   não 

 

 arranjo físico inadequado 

 iluminação inadequada 

 incêndio/explosão 

 eletricidade 

 máquinas e equipamentos sem proteção  

 quedas 

 animais peçonhentos 

 outros 

 

Riscos Ergonômicos   sim   não 

 

 

 levantamento e transporte manual de carga 

 monotonia 

 repetitividade 

 ritmo acelerado  

 posturas inadequadas  

 equipamentos/mobiliário inadequado  

 trabalho em turnos 

 outros 

 

 Equipamentos de Proteção Individual (EPI)  sim   não 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC).   sim   não 
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Autonomia e controle do trabalhador 

sobre o modo operatório     sim   não 

 

Cobrança por ritmo de trabalho 

acelerado e aumento produtividade     sim   não 

 

Treinamento e qualificação 

para realização das tarefas, (atuais e novas)    sim    não 

 

Mecanismo de controle de produção:    sim   não 

 

 circuito interno de tv 

 hierarquia  

 metas de produtividade 

 prêmios por produção  

 incentivo à disputa pessoal 

 pagamento por produção 

 outros 

 

Existência programas/ ações de atenção 

à saúde dos trabalhadores    sim   não 

 

 Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT 

 médicos do trabalho 

 Comissões Internas de Prevenção de Acidentes – CIPA 

 convênios médicos de saúde suplementares ao Sistema Único de Saúde 

 comitê de ergonomia 

 outros 

 

 

Existência de outros casos semelhantes ao do paciente na empresa, a ocorrência de acidentes de 

trabalho e de outras doenças relacionadas ao trabalho. 

 
  sim    não 
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14. História pregressa: 

 Intervenções cirúrgicas   sim   não 

Uso prolongado de medicações   sim   não 

Tabagismo     sim   não 

Etilismo     sim   não 

Uso de drogas ilícitas    sim   não 

Prática regular de atividade física   sim   não 

 

15. Doenças heredofamiliares: 

 

Neoplasias     sim   não 

Doenças cardiovasculares   sim   não 

Diabetes     sim   não 

Doenças reumatológicas   sim   não 

 

 

16. História social: 

 

Problemas relacionados à vida familiar    sim    não 

Problemas relacionados à vida afetiva, sexual   sim    não 

Condições adequadas de moradia e meio ambiente           sim    não 

Participação em atividades de lazer, grupos comunitários, 

 associações, etc.      sim   não 
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17. Diagnóstico:
Descrição do Diagnóstico 

Registrar o diagnóstico de forma mais completa possível. 

CID 

Registrar o código de acordo com a “Classificação Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde”, 10.a 

Revisão (CID-10), em quatro dígitos. 

Definitivo/provisório 

Marcar a opção adequada: 

Provisório – refere-se a uma hipótese diagnóstica. 

Definitivo – refere-se ao diagnóstico confirmado. 

18. Nexo:   sim não 
Registrar se o(s) diagnóstico(s) tem (ou têm) nexo com a ocupação. 

18.1 Nome da empresa relacionada à doença: 

__________________________________________________________________ 

Registrar o nome da empresa/empregador onde o trabalhador se expôs aos riscos que geraram a 

doença relacionada ao trabalho suspeita ou confirmada. Se o trabalhador exerce ou exerceu a 

atividade relacionada à doença em mais de uma empresa, registrar aquela que ele declarou como a 

principal. 

Observações: 

- Registrar o nome da empresa, se ele for empregado enquanto pessoa física, registrar “Empregador

– pessoa física”.

- Para o autônomo que trabalha ou trabalhou para um empregador fixo, registrar esse empregador.

- Para o trabalhador do mercado informal, também registrar “Mercado Informal”.

- Para donas de casa, registrar “Dona de Casa” e para estudantes registrar “Estudante”.

- Clero católico e assemelhados, registrar o nome da entidade religiosa.

18.2 Ramo de atividade: ______________________________ 

É a atividade da empresa, de acordo com a “Classificação Nacional de Atividades Econômicas” 

(CNAE), dada pela Portaria Nº 1, de 12/5/1995. 
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18.3 CNAE Principal: |__|__|__|__|__|__|__|__| 

(Campo numérico. Indexar se possível a lista de CNAE do IBGE, para que ao digitar o código ou o 

início do nome da atividade já apareçam sugestões) 

18.4 Tempo na empresa: ______  dias  meses anos 

Anotar o tempo em que o indivíduo trabalha ou trabalhou na empresa implicada no principal 

diagnóstico relacionado ao trabalho. 

18.5 Empresa terceirizada:  sim  não 

Empresa terceirizada é a empresa que aloca seus funcionários em locais determinados pela empresa 

que contratou seus serviços. Marcar se a empresa registrada se refere à empresa terceirizada ou 

não. 

18.6 Endereço da empresa relacionada à doença: 

Registrar o endereço completo do local de trabalho. 

CEP: |__|__|__|__|__|-|__|__|__| (Se possível indexar base de dados dos Correios e 

preencher automaticamente logradouro, bairro, município e UF ao digitar CEP) 

Logradouro: ________________________________ 

N°: _____ Complemento: ___________ 

Bairro: _________________________   Município: _____________ UF: |__|__| 

19. Conduta propedêutica:

Marcar qual o tipo de exame solicitado na consulta e especificar o nome do exame. Se não foi 

solicitado exame, marcar “Não solicitado”. 

Toxicológico 

Bioquímico 

Sorológico 

Hematológico 

Imagem 

Registro gráfico 

Teste cutâneo 

Outro: _____________ Não solicitado 
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20. Conduta terapêutica:

Afastamento do trabalho 

Cirurgia (especificar) 

Tratamento medicamentoso 

Terapia ocupacional 

Fisioterapia 

Nenhuma conduta terapêutica 

21. Conduta administrativa:

Atestado médico 

Notificação/relatório à empresa. 

Notificação à Vigilância de Saúde do Trabalhador 

Encaminhamento/relatório ao INSS 

Solicitação/emissão de CAT 

Encaminhamento à reabilitação profissional 

Orientação trabalhista/previdenciária 

Declaração de comparecimento 

Nenhuma conduta administrativa 

22. Conclusão:

(Marcar a(s) opção(ões) mais adequada(s). É possível marcar mais de uma conclusão): 

Alta  

Internação  

Retorno para esclarecer diagnóstico  

Retorno para tratamento/controle  

Interconsulta  

Encaminhamento  

23. Informações adicionais: (Campo aberto reservado para anotações

complementares referentes às categorias anteriores).
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ANEXO D – Protocolo “Saúde do Trabalhador na Atenção Primária à Saúde”. 
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