


Por que discutir a Saúde dos 
Trabalhadores da Atenção Básica?

Porque o trabalhador da Atenção Básica é um

TRABALHADOR com direito à proteção social 

ambiente de trabalho saudável e recusa do trabalho

perigoso e/ou insalubre (CF_1988).
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Por que discutir a Saúde dos 
Trabalhadores da Atenção Básica?

Porque o trabalhador da Atenção Básica é um USUÁRIO

DO SUS E ESTÁ NO TERRITÓRIO  integralidade da

atenção (Lei 8.080/1990).

Porque o trabalhador da Atenção Básica é um

TRABALHADOR com direito à proteção social 

ambiente de trabalho saudável e recusa do trabalho

perigoso e/ou insalubre (CF_1988).

Porque a garantia da sua saúde é uma das condições

para a garantia da qualidade da assistência prestada ao

Usuário da Atenção Básica.



Não é possível, portanto, a incorporação da ST na Atenção 

Básica sem considerar os trabalhadores de saúde e seu 

trabalho, sendo este aspecto elementar na gestão em 

saúde e também no campo da ST, tanto por uma 

questão de coerência, quanto para aprofundamento da 

análise que permita orientar melhores ações 

estratégicas para a implantação/implementação de 

ações de ST na APS. (DIAS, 2013, p. 72) 
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SUS



Quem é o Trabalhador da Atenção 
Básica?

Usuário do 

SUS

Prestador de 

atenção à saúde



Enquanto trabalhador, usuário do SUS

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e

demais políticas de saúde no âmbito do SUS 

transversalidade das ações de saúde do trabalhador e

reconhecimento do trabalho como um dos determinantes do

processo saúde-doença.

DIREITO À ATENÇÃO INTEGRAL, na Rede de Atenção à

Saúde  promoção, vigilância, diagnóstico, tratamento,

recuperação e reabilitação, a partir do reconhecimento das

necessidades de saúde.

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Portaria Nº 1.823, de 23 de agosto de 2012.



“... pensar a eqüidade e a integralidade da atenção nos 

obriga a enxergar como o “micro” está no “macro” e o 

“macro” no “micro”, (...), tem importantes implicações na 

organização de nossas práticas. (...) implica, 

necessariamente, repensarmos aspectos importantes da 

organização do processo de trabalho, gestão, 

planejamento e construção de novos saberes e práticas 

em saúde”. (CECILIO, 2009)

CECILIO, L. C de O. As Necessidades de Saúde como Conceito Estruturante na Luta pela

Integralidade e Eqüidade na Atenção em Saúde.
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INTERVENÇÃO SANITÁRIA

Rede de Atenção Integral à STT

Adaptação de Pestana e Mendes, SES-BH, 2004.



Tecendo a Rede de Cuidado à Saúde dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras no Território 

(Webpalestra 12/04/2018, TelessaúdeBA)



Enquanto trabalhador do SUS

✓ Quem é o trabalhador da Atenção Básica?

✓ Quais as suas atribuições (o que está previsto na

PNAB)?

✓ Quais as suas demandas de trabalho (o trabalho real)?

✓ Quais as reais condições de trabalho (ambientes e

processos de trabalho)?

✓ Quais os fatores de risco e possíveis agravos

relacionados ao trabalho (situação de saúde dos

trabalhadores)?



Quem é o trabalhador da Atenção 
Básica?

✓ Agentes Comunitários de Saúde

✓ Agentes de Combate à Endemias

✓ Assistente Social

✓ Auxiliar /técnico administrativo

✓ Auxiliar/técnico de enfermagem

✓ Auxiliar/técnico de saúde bucal

✓ Cirurgião-dentista

✓ Educador físico

✓ Enfermeiro 

✓ Fisioterapeuta

✓ Médico

✓ Nutricionista

✓ Psicólogo

✓ Terapeuta Ocupacional 

Servidor público, 

estatutário, 

celetista, REDA, 

terceirizado ... 



✓Diferentes tipos de vínculo  diferentes garantias de

direitos: salário, estabilidade, carga horária, benefícios

previdenciários.

IMPORTÂNCIA DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO PARA A 

QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DO CUIDADO E PARA A 

PROTEÇÃO À SAÚDE DOS TRABALHADORES DA AB.



Quais as atribuições do trabalhador da 
Atenção Básica?
- o que está previsto na PNAB -

❖ Atribuições comuns a todos os trabalhadores da eAB

- Planejamento das intervenções (territorialização e mapeamento;

cadastramento; registro de ações de saúde e análise da situação de saúde;

reuniões de equipe).

- Assistência (cuidado integral - no âmbito da Unidade Básica de Saúde,

domicílio e demais espaços comunitários; ações de atenção à saúde conforme

a necessidade de saúde, buscando a integralidade – ações individuais e

coletivas, de acolhimento, assistenciais e de vigilância à saúde).

❖ Atribuições específicas por categoria de trabalhadores



Quais as atribuições do trabalhador da 
Atenção Básica?

- Vigilância à saúde (instituir ações para segurança do paciente e propor

medidas para reduzir os riscos e diminuir os eventos adversos; realizar busca

ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória, outros agravos

à saúde e situações sanitárias e ambientais de importância local; realizar busca

ativa de internações e atendimentos de urgência/emergência por causas

sensíveis à Atenção Básica).

- Articulação intra e intersetorial (definição e implementação de fluxos

assistenciais na RAS; práticas de vigilância; clínica ampliada; matriciamento;

promoção da mobilização e participação da comunidade; identificação de

parceiros e recursos na comunidade).

- o que está previsto na PNAB -

❖ Atribuições comuns a todos os trabalhadores da eAB



Quais as atribuições do trabalhador da 
Atenção Básica?

- Coordenação do cuidado (gestão das filas de espera, compartilhamento

e acompanhamento longitudinal de casos).

- Educação (permanente e continuada; educação em saúde da população

adstrita).

- Gerenciamento (insumos necessários para o funcionamento da UBS).

- o que está previsto na PNAB -

❖ Atribuições comuns a todos os trabalhadores da eAB



Utilização de tecnologias de elevada complexidade e 

baixa densidade, tendo em vista a resolução dos 

problemas de saúde de maior frequência e relevância 

das populações (...) contato preferencial dos usuários 

com o sistema de saúde.

Baixa densidade tecnológica X alta 
complexidade

DIAS et al, 2009



Quais as demandas de trabalho? ...

- o TRABALHO REAL -

✓ Rotina de trabalho

✓ Exigências das tarefas (física, cognitiva, emocional)

✓ Relações hierárquicas 

✓ Suporte social

Demanda

controle



... e em que condições de trabalho?

- ambientes e processos de trabalho -

✓ Ambientes de trabalho (estrutura física do imóvel, mobiliários e

equipamentos de trabalho; condições de iluminação, ventilação e

umidade; etc).

✓ Trabalho na UBS X trabalho “a céu aberto”

✓ Fluxo das atividades de trabalho

✓ Relações interpessoais (usuário, equipe, gerência)

✓ Organização da jornada de trabalho (número de atendimentos /

atividades / procedimentos X turno X profissional)

✓ Atividades de rotina X situações adversas



Quais os fatores de risco e possíveis 
agravos relacionados ao trabalho?

- exposição X situação de saúde dos trabalhadores -

✓ Físicos (têm sua origem em uma fonte ou fenômeno de

natureza física ou de um sistema físico)



Quais os fatores de risco e possíveis 
agravos relacionados ao trabalho?

- exposição X situação de saúde dos trabalhadores -

✓ Químicos (origem é uma fonte química característica de

um processo ou ambiente de trabalho)

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiax--8yeXaAhWDFJAKHbkECHsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.jaciara.mt.gov.br%2Fnoticia%2F34%2F1124%2FPrefeitura-abre-processo-seletivo-para-Agentes-de-Combate-a-Endemias%2F&psig=AOvVaw2IE936duAg7cZCkdwFihW_&ust=1525300468655153


Quais os fatores de risco e possíveis 
agravos relacionados ao trabalho?

- exposição X situação de saúde dos trabalhadores -

✓ Biológicos (têm como fonte de origem organismos

biológicos presentes em matérias orgânicas e nas

precárias condições sanitárias nos locais de trabalho)



Quais os fatores de risco e possíveis 
agravos relacionados ao trabalho?

- exposição X situação de saúde dos trabalhadores -

✓ Sociais (tem como fonte os elementos estruturais que

determinam a condição de vida e de trabalho)



Quais os fatores de risco e possíveis 
agravos relacionados ao trabalho?

- exposição X situação de saúde dos trabalhadores -

✓ Ergonômicos - biomecânicos (dão origem à fadiga

anátomo-fisiológica e cuja fonte é o esforço músculo-

esquelético empregado pelo trabalhador na realização do

seu trabalho)



Quais os fatores de risco e possíveis 
agravos relacionados ao trabalho?

- exposição X situação de saúde dos trabalhadores -

✓ Ergonômicos – psicossociais (decorrem de deficiências

na concepção, organização e gestão do trabalho, bem

como do contexto social do trabalho. Originam desgaste

psíquico e sofrimento mental)



Quais os fatores de risco e possíveis 
agravos relacionados ao trabalho?

- exposição X situação de saúde dos trabalhadores -

✓ Ambientais (tem uma origem técnica e cuja fonte é um

determinado processo produtivo e determinada forma de

organização da produção e do trabalho)



Quais os fatores de risco e possíveis 
agravos relacionados ao trabalho?

- exposição X situação de saúde dos trabalhadores -

✓ De segurança / acidente (dão origem a um

acontecimento causador de morte, lesão ou lesões, com

consequente perda ou redução, temporária ou

permanente, da capacidade física e mental do

trabalhador).



Relação capital X trabalho: E A SAÚDE DO TRABALHADOR, COMO FICA?

Trabalhador

Capacidade física, cognitiva, 

emocional, conhecimento, 

qualificação, desejos, 

motivação, necessidades ...

Capital

Qualidade da produção e 

aumento da produtividade 

com redução de custos 

operacionais. 



É preciso reconhecer a carga de 
trabalho na AB 

- exposição X situação de saúde dos trabalhadores -

Exposição a vários fatores e situações de risco 

(atuação simultânea e sinérgica) 

CARGA DE TRABALHO

(sentida diferentemente por cada trabalhador - idade, 

sexo, grau de experiência, condições sociais e do meio 

de trabalho, dentre outras variáveis)

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiax--8yeXaAhWDFJAKHbkECHsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.jaciara.mt.gov.br%2Fnoticia%2F34%2F1124%2FPrefeitura-abre-processo-seletivo-para-Agentes-de-Combate-a-Endemias%2F&psig=AOvVaw2IE936duAg7cZCkdwFihW_&ust=1525300468655153


Cargas Físicas

Cargas Fisiológicas

Cargas Químicas

Cargas Mecânicas

Cargas Biológicas

Cargas Psíquicas 

(sobrecargas ou subcargas)

A combinação da submissão a diversas cargas de trabalho compreende uma 

potencialização do desgaste do trabalhador, cuja expressão visível e 

concreta são as doenças e os agravos à saúde.

Cargas de Trabalho X Desgaste do Trabalhador



O que nos revelam alguns estudos ... 



✓ analisar as percepções sobre as condições de trabalho do pessoal técnico

de nível médio das UBS de Fortaleza (CE).

✓ observação de postos de trabalho e entrevistas semiestruturadas.

✓ as condições de trabalho e, como consequência, as condições do

atendimento aos usuários são precárias (infraestrutura das unidades e a

organização das tarefas e das atividades dos técnicos)  os custos do

trabalho em condições precárias sobre a saúde dos profissionais

(exaustão física e emocional, além da precariedade da atenção à

saúde dos usuários do SUS).

Rev. bras. Saúde ocup., São Paulo, 40 (131): 75-87, 2015



REV BRAS EPIDEMIOL JUL-SET 2016; 19(3): 645-657

✓ Estudo transversal com trabalhadores da AB de 05 municípios (BA).

✓ Objetivo de avaliar a contribuição da análise de modelos
combinados de estresse psicossocial no trabalho e sua associação
com transtornos mentais comuns (TMC) entre trabalhadores da
saúde.



✓ A prevalência global de TMC foi de 21,0% e esteve associada à alta
exigência e ao alto desequilíbrio esforço-recompensa.

✓ Importância de dimensões como o apoio social no trabalho em
saúde e os riscos do comprometimento excessivo com o trabalho.

REV BRAS EPIDEMIOL JUL-SET 2016; 19(3): 645-657



✓ avaliar a prevalência de TMC e os fatores sociodemográficos, de estilo

de vida e de trabalho, associados à sua ocorrência entre trabalhadores

da Atenção Básica à Saúde.

✓ estudo exploratório, de corte transversal, com amostra estratificada

proporcional de trabalhadores das UBS, USF, equipe de Viep e Nasf.

✓ a prevalência global de TMC foi de 22,9%; entre os trabalhadores do

Nasf atingiu 31,6%.

Rev Bras Saude Ocup 2016;41:e17



✓ associação positiva e estatisticamente significante (p≤0,05) entre TMC e

sexo feminino, qualidade de vida regular/ruim/muito ruim, estado de

saúde regular/ruim/muito ruim, pressão do tempo, insatisfação com

o trabalho e elevadas demandas psicológicas.

✓ devem ser priorizadas ações sobre os aspectos relacionados ao gênero,

ao estado de saúde, qualidade de vida e, especialmente, sobre os

aspectos da organização do trabalho, como a pressão do tempo,

satisfação no trabalho e demanda psicológica envolvida.

Rev Bras Saude Ocup 2016;41:e17



Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, v. 16 n. 1, p. 243-262, jan./abr. 2018

✓ Estudo transversal sobre associação entre transtornos mentais comuns (TMC)
e situações de desequilíbrio entre esforços e recompensas em trabalhadores
da AB de DS de Salvador (BA).

✓ A prevalência de TMC foi de 21%; 46,2% dos trabalhadores vivenciavam
situações de desequilíbrio esforço-recompensa no trabalho. Foi mais elevada
na situação de desequilíbrio esforço-recompensa (26,9%) e no grupo dos
trabalhadores operacionais (33,8%).



Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, v. 16 n. 1, p. 243-262, jan./abr. 2018

✓ Trabalhadores expostos a situações de desequilíbrio esforço-recompensa
no trabalho apresentaram maior frequência de adoecimento mental.

✓ Necessidade de intervir na gestão e organização do trabalho quanto às
demandas dos serviços, condições precárias do trabalho e formas de
recompensa ou reconhecimento.



PROJETOS EM ANDAMENTO NA 
DIVAST/CESAT



PROJETO DE PESQUISA-INTERVENÇÃO 

INTERINSTITUCIONAL

Saúde do Trabalhador na Estratégia de Saúde da 

Família em Salvador: compreender para agir

EDITAL FAPESB Nº 003/2017 - PROGRAMA DE PESQUISA PARA O SUS: 

GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE - PPSUS/BA - FAIXA 1



Desenvolver tecnologias voltadas para 

integração de práticas de saúde do trabalhador 

na estratégia de saúde da família no município 

de Salvador-BA.

Objetivo Geral



Projeto de pesquisa-intervenção, multicomponente, de 

natureza quantitativa e qualitativa.

COMPONENTE I: perfil ocupacional e de morbimortalidade dos

trabalhadores no município de Salvador/BA.

COMPONENTE II: Processos de trabalho na Estratégia de Saúde

da Família.

COMPONENTE III: construindo o cuidado integral à saúde do

trabalhador no território da Estratégia de Saúde da Família.

Metodologia 



PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DAS 
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A PROTEÇÃO DA 

SAÚDE DOS AGENTES DE SAÚDE



Orientar gestores e equipes de saúde, no âmbito estadual e municipal, quanto à 

manutenção de condições de trabalho adequadas e quanto ao desenvolvimento de 

ações de promoção, proteção, assistência e reabilitação à saúde coletiva e 

individual que devem ser asseguradas aos ACS e ACE no exercício de suas 

atividades.

Proposto pela Divast às Diretorias de

Atenção Básica e de Vigilância

Epidemiológica (2010)  Grupo de

Trabalho (Divast/Cesat; Divep; Divisa;

DAB; Lacen; Ciave).

Orientações Técnicas para 

Proteção da Saúde dos 

Agentes de Saúde

Disponível em: 

http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2017/08/OrientacoesTecnicasAgentesSaude_2012.pdf



Implantar ações de atenção integral à saúde 

dos Agentes de Saúde de acordo com as 

Orientações técnicas para a proteção da saúde 

dos Agentes de Saúde no estado da Bahia.

PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA 
A PROTEÇÃO DA SAÚDE DOS AGENTES DE SAÚDE: OBJETIVOS

✓ Desenvolver projeto em dois municípios selecionados no

estado da Bahia.

✓ Capacitar os diversos atores envolvidos no processo de

implantação para o desenvolvimento de ações de atenção

integral dos Agentes de Saúde.

✓ Avaliar o projeto identificando barreiras, facilitadores e

estratégias adotadas pela equipe condutora durante o

processo de implantação.





Relato de experiência da 
implantação das Ações das 
Orientações Técnicas para a 

Proteção da 
Saúde dos Agentes de Saúde 
do Município de Camaçari-Ba

Lidiane Tereza dos Santos e Santos 

Enfermeira (PACS/PSF Camaçari)



Implantar ações de atenção integral à 

saúde dos Agentes de Saúde de acordo 

com as Orientações técnicas para a 

proteção da saúde dos Agentes de Saúde, 

no município de Camaçari.

Objetivo Geral



Situação dos Agentes no Município

Agentes 

Comunitários 

de Saúde 

(ACS)

N=391

Agentes de 

Combate às 

Endemias 

(ACE)

N=320



• Situações de violência,

principalmente nos grandes centros;

• Mesmo residindo na área de

abrangência do trabalho, muitas

vezes necessitam se deslocar por

grandes distâncias a pé;

• Quando não residem na área de

abrangência, necessitam utilizar

transporte coletivo e, muitas vezes,

não recebem auxílio transporte, no

caso dos ACE;

Dificuldades comumente encontradas no 
desenvolvimento das atividades dos Agentes de 

Saúde



• Mobilização e elevação de cargas

(balanças, sacolas, bomba aspersora

costal, pulverizador costal

motorizado);

• Recusa do usuário em permitir o

acesso do agente ao domicílio ou em

parte dele;

• Exposições a agrotóxicos;

• Exposição durante a preparação e

aplicação dos produtos químicos;

Dificuldades comumente encontradas no 
desenvolvimento das atividades dos Agentes de 

Saúde



• Pressão da comunidade para que o agente de saúde solucione as

questões relacionadas à atenção à saúde quando esta avalia que os

serviços de saúde não atendem às suas necessidades, como por

exemplo, a dificuldade em marcar consulta, falta de visita domiciliar aos

acamados por parte dos outros profissionais que compõem a equipe,

entre outros fatores;

• Falta de entendimento da população quanto ao trabalho dos ACS e, por

esta razão, a comunidade espera dele mais do que aquilo que está

habilitado a oferecer.

Dificuldades comumente encontradas no 
desenvolvimento das atividades dos Agentes de 

Saúde



• Apresentação e Pactuação com o secretário de saúde

• Constituição do Grupo de Referência do Sub-projeto

• Elaboração do sub-projeto e implantação das ações de proteção à 
saúde dos Agentes de Saúde pelo grupo de trabalho

• Definição das equipes de saúde

Elaboração e acompanhamento do subprojeto

• Apresentação do subprojeto para a rede de saúde 
municipal

• Elaboração de cronograma de implantação



REGIÃO UNIDADES EQUIPES ACS ACE

02 (SEDE) 04 05 44 23

06 (ORLA) 06 07 31 37

TOTAL 10 12 75 60

Equipes Projeto Piloto



 Construção de fluxos de atendimento

 Elaboração de manual instrutivo

 Treinamento da equipe de referência 

 Realização de reunião com todos os ACS e ACE para 

apresentação do subprojeto

 Realização de oficinas/treinamento com as equipes de 

saúde

 Início das Ações de Proteção da Saúde dos Agentes de 

Saúde

Próximos Passos ...
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