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O cuidado à saúde dos 
trabalhadores na Atenção Básica: 
aspectos conceituais, estratégicos 

e desafios 
 

 

 

 



Roteiro  

• Por que  desenvolver ações de Saúde do 

Trabalhador na Atenção Básica? 

• Ações e estratégias  

• Apoio institucional, técnico especializado e 

pedagógico  (matriciamento) 

• Comentários finais  



Idéias força  ou eixos  

• ST no  SUS  =  ST  na Atenção Básica 

 

• ST  na Atenção Básica = colocar o trabalho e 
reconhecer os trabalhadores no território   

  orientar as práticas de saúde 

 

• Ponto de partida:  o que já acontece no 
processo de trabalho das equipes  nas várias 
formas de organização da AB/ SF 

 

• Necessidade de apoiar as equipes  na linha da 
educação permanente  - matriciamento 



Por que  desenvolver ações de Saúde 
do Trabalhador na Atenção Básica? 

 
• Modelo da RAS - vigente no SUS 

 Atenção básica ordenadora da rede e 
coordenadora  do cuidado 

 

• Assegurar o cuidado à saúde dos trabalhadores   

– 50% da FT  no setor informal ou precarizado  

– Capilaridade da rede 

– Trabalho domiciliado  

 

 Prescrição de Alma Ata (1978)   



Bases normativas 

• Política Nacional de  Atenção à Saúde do 

Trabalhador  e da Trabalhadora , 2012 

• Política Nacional de Atenção Básica 

• Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde   



Ações  

 Mapeamento das atividades produtivas 
desenvolvidas no território 
 

 Identificação do usuário trabalhador e do perfil 
epidemiológico dos agravos e doenças 
relacionados ao trabalho na população adscrita 
 

 Notificação e análise de informações sobre os 
agravos relacionados ao trabalho - Vigilância 
Epidemiológica  
 

 Vigilância dos ambientes e condições de 
trabalho 

                                  trabalho domiciliado   

 



Instrumentos/tecnologias utilizadas pelas eAB/eSF 
que podem facilitar  ações de saúde do trabalhador 

 
Atendimento compartilhado ou consulta conjunta 
 
Discussão de casos ou reunião de matriciamento  
 
Construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS)  
 
 Visita Domiciliar  
  
Atividades em grupo  
 
Suporte a distância por telefone ou computador 

 
 
 





Apoio Gerencial, Técnico e Pedagógico 

• NASF 

• CEREST  

• Vigilâncias em Saúde 

• Referencias Técnicas em Saúde do 
Trabalhador 

 

 o processo de trabalho das equipes da 

Atenção Básica e Saúde da Família    



Instrumentos apoio 

• Caderno de Atenção Básica  - Saúde do 

Trabalhador 

• Caderno de  Atenção Básica – NASF  

• Manual da RENAST 

•  Diretrizes para VISAT na Atenção Básica  



Perguntas orientadoras   

• Qual o produto desta oficina? 


