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JUSTIFICATIVA

Reconhecimento institucional sobre o papel central da Atenção Básica para a implementação da Política Nacional de Saúde 
do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT - Portaria MS/GM Nº 1.823/2012)  inclusão da ST na pauta DAB/SAS/MS.

Publicações do MS sobre Saúde do Trabalhador na Atenção Básica 2005, 2012, 2017. Publicações do MS sobre Saúde do Trabalhador na Atenção Básica 2018 e 2019.



OBJETIVO

Contribuir para a qualificação do cuidado à saúde, desenvolvido pelas equipes da Atenção 

Básica (eAB)/equipes de Saúde da Família (eSF), favorecendo para a incorporação da 

categoria trabalho como determinante do processo saúde-doença da população sob 

sua responsabilidade.



ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO

1. Quem é o usuário(a)-trabalhador(a)?

2. Em quais espaços do processo de trabalho das eAB/eSF o usuário(a)-trabalhador(a) pode ser reconhecido?

3. Diagnóstico da situação de saúde do trabalhador do território: do que estamos falando?

4. Reconhecendo a relação entre o adoecimento e o trabalho.

5. Alguns desafios a serem enfrentados para o reconhecimento do usuário-trabalhador pelas eAB/eSF.



1. QUEM É O USUÁRIO-TRABALHADOR?

Trabalhadores são todos os homens e mulheres, que trabalham na área urbana ou rural, 

independente da forma de inserção no mercado de trabalho (formal ou informal), de seu 

vínculo empregatício (público ou privado), assalariado, autônomo, avulso, temporário, 

cooperativados, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado e mesmo os desempregados. 

(BRASIL, 2012)



2. EM QUAIS ESPAÇOS DO PROCESSO DE TRABALHO DAS eAB/eSF O USUÁRIO(A)-

TRABALHADOR(A) PODE SER RECONHECIDO? (1)

a) Cadastramento das Família no Território Adscrito

b) Acolhimento

c) Consulta Clínica

d) Visitas Domiciliares

e) Atividades de Educação em Saúde

f) Outros Espaços de Reconhecimento: considerações a partir de um diário de campo!



a) Cadastramento das Famílias no Território Adscrito

 Produção de informações sobre o perfil demográfico, ocupacional, da situação de saúde e, identificação de fatores 

e situações de risco para saúde dos(as) usuários(as)-trabalhadores(as).

 Campo Ocupação: subsidia a investigação diagnóstica de agravos e doenças potencialmente relacionados ao 

trabalho e auxilia o processo de compreensão do processo trabalho-saúde-doença.

“... tipo de trabalho que a pessoa exerce, independentemente da profissão de origem ou de remuneração, mesmo que no momento do 

cadastramento esteja de férias, licença ou afastado temporariamente ...” (BRASIL, 2018, p. 38)

 Situação no mercado de trabalho: empregador; assalariado com/sem carteira de trabalho; autônomo com/sem 

previdência social; aposentado/pensionista; desempregado; não trabalha; servidor público/militar; outra 

(segurados especiais, por exemplo).

2. EM QUAIS ESPAÇOS DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EAB/ESF O USUÁRIO(A)-

TRABALHADOR(A) PODE SER RECONHECIDO? (2)



 Questionário Autorreferido de Condições/Situação de Saúde: possibilita conhecer parte do perfil 

epidemiológico da população e identificar agravos e doenças potencialmente relacionadas ao trabalho.

Importante considerar a potencial contribuição do trabalho no desencadeamento e na evolução das doenças e 

agravos referidos. (BRASIL, 2018, p. 40)

“Sempre que identificada a ocorrência de acidente ou doença relacionada ao trabalho, esta deve ser registrada e 

especificada (tipo de acidente ou doença) no campo “outras condições de saúde” e informada à equipe de 

saúde para desencadear as ações de cuidado e vigilância adequadas.” (BRASIL, 2018, p. 41)

a) Cadastramento das Famílias no Território Adscrito

2. EM QUAIS ESPAÇOS DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EAB/ESF O USUÁRIO(A)-

TRABALHADOR(A) PODE SER RECONHECIDO? (3)



2. EM QUAIS ESPAÇOS DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EAB/ESF O USUÁRIO(A)-

TRABALHADOR(A) PODE SER RECONHECIDO? (4)

b) Acolhimento

 ATENÇÃO: todo usuário (adscrito ou não) é um potencial trabalhador!!!

 Ficha de identificação

Você trabalha?   informação sobre a situação no mercado de trabalho

Qual a sua ocupação atual/pregressa?  ocupação atual e/ou pregressa

 Escuta qualificada

Para além de “O que te trouxe aqui?”  Investigação sobre relação entre queixas / problemas de saúde apresentados 

com o trabalho/ocupação atual ou pregressa do usuário(a).

Exemplo: queixas de dor e ardência ao urinar em mulheres jovens X trabalho (baixa ingestão de líquidos; excessivo controle da saída do 

posto de trabalho para ir ao banheiro) – caixas de supermercados, atendente de telemarketing, costureiras, etc. (BRASIL, 2018, p. 43)



2. EM QUAIS ESPAÇOS DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EAB/ESF O USUÁRIO(A)-

TRABALHADOR(A) PODE SER RECONHECIDO? (5)

c) Consulta Clínica

 Estabelecimento/aprofundamento da relação entre as queixas e ou adoecimento apresentado pelo(a) usuário(a) 

com o trabalho. 

 Anamnese ou história ocupacional  instrumento importante, que possibilita: 

- Identificar possíveis riscos e perigos no trabalho.

- Fazer diagnóstico correto e definir plano terapêutico, estabelecendo a relação entre o agravo ou a doença e o trabalho.

- Informar o/a trabalhador/a sobre as causas e evolução de seu adoecimento com orientações sobre prevenção.

- Orientações sobre direitos trabalhistas, previdenciários e à saúde - .

- Desencadear ações de Vigilância Epidemiológica (VE) e orientar para inspeção nos ambientes e processos de trabalho, a partir da notificação 

pela eAB/eSF dos casos suspeitos/confirmados nos Sistemas de Informação em Saúde, de modo articulado com as referências técnicas de 

Vigilância em Saúde do Trabalhor (Visat) no território.

(BRASIL, 2018, p. 44)



2. EM QUAIS ESPAÇOS DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EAB/ESF O USUÁRIO(A)-

TRABALHADOR(A) PODE SER RECONHECIDO? (6)

c) Consulta Clínica

 Perguntas básicas para um raciocínio clínico-epidemiológico para diagnóstico e plano terapêutico/encaminhamentos:

 O que você faz (fazia)? Em que trabalha/trabalhava? 

 Há quanto tempo trabalha (trabalhou) nessa atividade ou ocupação?

 Em que local, tipo de estabelecimento, empresa ou atividade econômica você trabalha/trabalhou antes por mais 

tempo?

 Como realiza seu trabalho? Quais produtos, matérias-primas e instrumentos utiliza, e ou utilizou por mais tempo?

 Como são as suas condições de trabalho? A que tipos de riscos ou perigos você está exposto em seu trabalho?

 Você está satisfeito com o seu trabalho atual? O que o incomoda?

 Você acha que seu problema de saúde tem relação com seu trabalho atual ou pregresso?

 Você conhece outros(as) trabalhadores(as) com queixas ou adoecimento semelhantes entre os colegas de trabalho 

atual e ou pregresso?
(BRASIL, 2018, p. 43)



2. EM QUAIS ESPAÇOS DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EAB/ESF O USUÁRIO(A)-

TRABALHADOR(A) PODE SER RECONHECIDO? (7)

d) Visitas Domiciliares

 Podem contribuir para:

 Investigação de caso suspeito e ou óbito relacionado ao trabalho e acompanhamento de trabalhadores(as) vítimas 

de acidente de trabalho (AT), especialmente graves ou com óbito, e de doenças potencialmente relacionadas ao 

trabalho ocorridas em membros da família.

- Verificar a ocorrência do AT, a partir de informações.

- Acompanhar a situação do trabalhador(a) e de sua família.

- Orientações (medidas de prevenção, cuidados à saúde, direitos trabalhistas e previdenciários).

 Identificação de atividades laborais intra ou peridomiciliares (trabalho informal, trabalho infantil, trabalho 

precarizado, etc).

 Reconhecimento das condições de vida / moradia  atividades de empresas e plantações próximas, com potencial 

para ocasionar danos indiretos, por exemplo. 

(BRASIL, 2018, p. 43)



2. EM QUAIS ESPAÇOS DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EAB/ESF O USUÁRIO(A)-

TRABALHADOR(A) PODE SER RECONHECIDO? (8)

e) Atividades de Educação em Saúde 

 Estratégias potentes para promoção de comportamentos favoráveis à saúde  espaço de interação (dialógica), de 

compartilhamento, de discussão e reflexão coletiva sobre problemas de saúde (doenças e agravos) relacionados ao 

trabalho; condições de trabalho e seus impactos à saúde; formas de lidar com o adoecimento; medidas de proteção à 

saúde e prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho; orientações sobre direitos à saúde, 

previdenciários, trabalhistas; dentre outros temas.

Exemplos: grupo de trabalhadores com Lesões por Esforços Repetitivos / Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho (LER/DORT); grupo de trabalhadores expostos (amianto, benzeno, mercúrio, agrotóxico, petróleo cru...) ; 

grupo de orientações sobre acesso a direitos trabalhistas, previdenciários e sociais, dentre outros.

 Possibilitam fortalecimento do vínculo entre os usuários / usuários-profissionais de saúde, o apoio e o suporte na 

tomada de decisão.

(BRASIL, 2018, p. 43)



2. EM QUAIS ESPAÇOS DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EAB/ESF O USUÁRIO(A)-

TRABALHADOR(A) PODE SER RECONHECIDO? (9)

f) Outros Espaços de Reconhecimento: considerações a partir de um diário de campo!

 Reuniões de equipe (mínima e ampliada)   informações sobre trabalho / usuário-trabalhador circulam, mas 

normalmente não orientam as condutas adotadas. 

 Priorização de problemas X capacidade de resolução de problemas

 Salas de Curativos e de Procedimentos: espaço em potencial para produção de informações de saúde do trabalhador -
acidente de trabalho e outras demandas agudas relacionadas ao trabalho (pico hipertensivo, por exemplo).

 Sala de espera: espaço em potencial para a identificação de demandas de saúde do trabalhador e desenvolvimento de ações 
de promoção da saúde.

(BRASIL, 2018, p. 43)



3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DO TRABALHADOR DO TERRITÓRIO: 

DO QUE ESTAMOS FALANDO? (1)

Diagnóstico da situação de saúde do território  Qual o perfil sociodemográfico, epidemiológico, socioambiental, 

produtivo e assistencial do território? Quais as necessidades e as demandas de saúde da população adscrita?

 Elementos para o diagnóstico da situação de saúde dos(as) trabalhadores(as) no território

Perfil produtivo e sociodemográfico 

- Atividades produtivas no território / intra e 

peridomiciliares.

- Nº trabalhadores população adscrita (sexo, 

idade, escolaridade, raça/cor/etnia), ocupação 

e tipo de vínculo.

- Nº crianças, adolescentes, gestantes e idosos 

em situação de trabalho.

- Nº trabalhadores desempregados / situações 

de vulnerabilidade.

- Áreas de vulnerabilidade social no território 

(indígenas, quilombolas, população em 

situação de rua, lixão, etc).

Perfil epidemiológico

- Ocorrência de Acidente trabalho (AT), 

especialmente graves e com óbito.

- Distribuição dos agravos e doenças 

relacionados ao trabalho (ADRT) de maior 

prevalência no território de abrangência.

- Principais queixas dos usuários 

potencialmente relacionadas ao trabalho.

- Principais fatores e situações de riscos 

ocupacionais a que estão expostos os 

trabalhadores do território (residentes ou não, 

incluindo trabalho intra e peridomiciliar)

Recursos de Saúde e Equipamentos Sociais

- Identificação dos pontos de atenção e fluxos 

da rede de serviços de saúde: especializados, 

Cerest, urgência/emergência, Nasf-AB, setores 

da Visau, etc.

- Identificação de outros serviços e 

equipamentos sociais: Conselho Tutelar, Cras, 

Ministério Público, INSS, rede de ensino, etc.

- Existência de associações comunitárias, 

sindicatos ou outras formas de representação 

de trabalhadores(as). Presença de usuário(a)-

trabalhador(a) no Conselho Local de Saúde e 

outras instâncias do controle social.

(BRASIL, 2018, pp. 41/42)



3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DO TRABALHADOR DO TERRITÓRIO: 

DO QUE ESTAMOS FALANDO? (2)

 Caracterização da população trabalhadora  fichas do cadastro individual do e-SUS AB

Características sociodemográficas:

- Data de nascimento

- Sexo

- Escolaridade

- Raça/cor etnia

Características ocupacionais:

- Ocupação

- Situação no mercado de trabalho



3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DO TRABALHADOR DO TERRITÓRIO: 

DO QUE ESTAMOS FALANDO? (4)

 Caracterização do perfil de morbimortalidade da população trabalhadora

Apoio matricial: equipes 

de vigilância em saúde 

(epidemiológica, sanitária 

e ambiental) cerest, RTST, 

Nasf-AB, Caps

Situações e patologias identificadas 

em trabalhadores

Cadastro individual do e-SUS AB

Número de trabalhadores 

atendidos, queixas mais comuns

Doenças e agravos relacionados 

ao trabalho 

Sinan

Óbitos por acidentes de 

trabalho

SIM

Doenças e agravos relacionados 

ao trabalho que levaram à 

hospitalização

SIH

Inquéritos, informes e 

boletins epidemiológicos

(BRASIL, 2012)



3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DO TRABALHADOR DO TERRITÓRIO: 

DO QUE ESTAMOS FALANDO? (5)

 Caracterização do perfil produtivo no território  conhecimento dos riscos e estimativa de impactos para a saúde dos

trabalhadores e da população e, identificação de situações de vulnerabilidade socioambiental delas decorrentes.

Zonas urbanas e rurais
Domicílios e 

preridomicílios 
Estabelecimentos públicos e 

privados

Por conta própria, familiar ou 

prestando serviço 

Visitas domiciliares Cadastramento e recadastramento das 

famílias

Fontes secundárias IBGE, 

Rais

Registros administrativos 

públicos

Informações de moradores, membros das equipes de 

saúde, representantes de trabalhadores, de associação 

de moradores, da mídia, etc



Figura: ilustração do mapeamento de atividades produtivas no território (BRASIL, 2018, p. 37).

FÁBRICA DE CIMENTO NO 
TERRITÓRIO

Potencial exposição a 
situações de risco para saúde 
de trabalhadores e da 
população residente no 
entrono: maior número de 
acidentes de trânsito 
(tráfego de carretas pesadas); 
problemas respiratórios 
(asma, bronquite)  aumento 
de demandas de saúde para 
USB/USF (maior frequência e 
gravidade dos mais 
vulneráveis).

Por que identificar as atividades produtivas desenvolvidas no território?

UBS



PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA AÇÃO: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE NO 

TERRITÓRIO.

 UBS/USF preparada para oferecer assistência adequada aos usuários e suas famílias. 

 Articulação com os setores da Vigilância em Saúde (Saúde Ambiental, Sanitária, Epidemiológica, Saúde do(a) 

Trabalhador(a)), participando e apoiando intervenções por eles(as) indicadas.

 Desenvolvimento de ações de educação em saúde e informação à comunidade sobre potenciais riscos e danos à 

saúde decorrentes dessa atividade produtiva, favorecendo sua mobilização, com vistas à melhoria das condições de 

vida, de trabalho e de saúde. 

Para o mapeamento das atividades produtivas no território, as equipes podem contar com o apoio dos profissionais 

do NASF-AB, do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e das referências técnicas em ST dos 

municípios e do estado (núcleos e regiões de saúde e ou NEP-ST/ Divast/Coast).

(BRASIL, 2018, p. 38)

- eAB/eSF cumprindo seu papel na promoção da saúde da população adscrita -



4. RECONHECENDO A RELAÇÃO ENTRE O ADOECIMENTO E O TRABALHO: 

CONIDERAÇÕES INICIAIS (1)

 O (não) trabalho e as condições em que é realizado podem expor o(a) trabalhador(a) a riscos para a saúde e produzir 

efeitos, agudos ou crônicos.

 Atenção à ST (interdisciplinar e multiprofissional)  abordagens individuais (assistência) e coletivas (vigilância à saúde).

 Facilitado pela consulta à Lista de Doenças Relacionadas ao trabalho do MS (BRASIL, 1999).

(BRASIL, 2018, p. 38)

Lista A: elaborada a partir dos agentes patogênicos e/ou fatores de risco 

potencialmente presentes no trabalho.

Ag. etiológicos ou fatores de 

risco de natureza ocupacional

Doenças causalmente relacionadas com os respectivos 

agentes ou fatores de risco (Cid10)

Sílica livre

Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34.-)

Silicose (J62.8)

Outras doenças (I27.9; J44.-; J63.8; J99.1; M05.3)

Lista B: Agravos relacionados sistematizados a partir da 

CID10.

Doenças
Agentes etiológicos ou fatores de 

risco de natureza ocupacional

Pneumoconiose devida à 

poeira de Sílica (Silicose) 

(J62.8)

Exposição ocupacional a poeiras de 

sílica-livre (Z57.2) (Quadro 18)



Classificação de Schilling:

Combina a abordagem clínico-

individual com a coletivo-

epidemiológica e agrupa as doenças, 

segundo a contribuição ou o “papel 

causal” desempenhado pelo trabalho 

no adoecimento. (BRASIL, 2018, p. 

23)

4. RECONHECENDO A RELAÇÃO ENTRE O ADOECIMENTO E O TRABALHO (2)

CATEGORIA EXEMPLOS

I – Trabalho como causa 

necessária.

Intoxicação por chumbo

Silicose

Asbestose

II – Trabalho como fator 

contributivo, mas não 

necessário.

Doença coronariana

Doenças do aparelho locomotor

Câncer**

Varizes dos membros inferiores

III – Trabalho como fator 

desencadeante ou agravante 

de condições preexistentes ou 

latentes.

Bronquite crônica

Dermatite de contato alérgica

Asma

Doenças mentais

** Exceção para Mesotelioma maligno de pelura - origem ocupacional 

(e ambiental). Sintomas de dor torácica, dispnéia, tosse, febre, astenia, 

emagrecimento ou até derrame pleural em adultos, principalmente 

homens > 50 anos, perguntar: já trabalhou com amianto? Tempo de 

latência aproximado de 30 anos (INCA, 2009). 



4. RECONHECENDO A RELAÇÃO ENTRE O ADOECIMENTO E O TRABALHO (3)

 FATORES DE RISCO E EFEITOS À ST

CATEGORIA EXEMPLOS POSSÍVEIS EFEITOS ATIVIDADES

Físicos

Ruído

Auditivos (surdez, zumbidos)

Extraauditivos (gastrite, insônia e outras 

manifestações de estresse)

Trabalhos com máquinas barulhentas, motores, 

britadeiras; motoristas de ônibus.

Temperaturas extremas

Desidratação, câimbras pelo calor, 

fadiga, alergia respiratória, sinusite, 

resfriados frequentes. 

Trabalho na rua e a céu aberto; frigoríficos; 

cozinhas industriais; ambientes com ar 

condicionado. 

Iluminação

Problemas de visão, dor de cabeça, 

acidentes.

Atividades na indústria e setor de serviços. 

Costureiras e manucures podem ter pouca 

iluminação ou em excesso, prejudicando sua 

visão.

Radiações ionizantes e 

não ionizantes (UVA, 

infravermelho, raio X, etc)

Câncer de pele, anemia aplástica, 

leucemia, catarata,

Agricultores e trabalhadores na rua; 

trabalhadores que operam raio X, soldadores, 

etc.

(BRASIL, 2018, p. 21)



4. RECONHECENDO A RELAÇÃO ENTRE O ADOECIMENTO E O TRABALHO (4)

 FATORES DE RISCO E EFEITOS À ST

CATEGORIA EXEMPLOS POSSÍVEIS EFEITOS ATIVIDADES

Químicos

Substâncias químicas que 

podem estar presentes nos 

ambientes de trabalho na 

forma de poeiras, fumos, 

névoas, neblinas, gases ou 

vapores. (agrotóxicos)

Queimaduras, náuseas, vômito, cefaleia, 

alergia, asma brônquica, câncer, doenças 

gástricas e intestinais, neurológicas, 

hepáticas, renais, etc. também podem causar 

acidentes decorrentes de explosões e 

incêndio. Penetram no organismo pela pele 

ou pelo trato digestivo provocando 

intoxicação aguda ou crônica.

Inúmeras atividades na indústria e no setor 

de serviços, no setor agropecuário, 

silvicultura, madeireiro; empresas 

desinsetizadoras e da saúde pública que 

atuam no controle de endemias e 

zoonoses, etc.

Mecânicos

Máquinas com partes móveis 

não protegidas; calandras e 

cilindros; guilhotinas; prensas 

e uso de instrumentos 

cortantes ou perfurantes, etc.

Acidentes diversos (quedas, fraturas, 

esmagamento, amputação; traumatismos).

Trabalhadores da construção civil; 

motoristas de transportes coletivos; 

padeiros, metalúrgicos, trabalhadores em 

vias públicas, profissionais de saúde, etc.

(BRASIL, 2018, p. 22)



4. RECONHECENDO A RELAÇÃO ENTRE O ADOECIMENTO E O TRABALHO (5)

 FATORES DE RISCO E EFEITOS À ST

CATEGORIA EXEMPLOS POSSÍVEIS EFEITOS ATIVIDADES

Biológicos

Micro-organismos (bactérias, 

fungos, protozoários, vírus, etc). 

Animais peçonhentos (cobras, 

escorpiões, aranhas).

Doenças contagiosas: hepatite, 

tuberculose, tétano, pneumonia, 

AIDS, etc.

Envenenamento por picada de 

cobra ou escorpião

Profissionais de saúde; manicure, 

trabalhador rural; carteiros, etc.

Psicossociais  

(organizacionais e 

biomecânicos)

Jornadas de trabalho longas, 

esforços físicos exagerados com 

posturas forçadas e 

carregamento de peso. Ritmo 

acelerado, trabalho repetitivo e 

monótono; trabalho em turnos e 

noturno. Desemprego, vínculos 

precários ou ausência de vínculo 

trabalhista.

Doenças osteomusculares 

relacionadas ao trabalho (Dort); 

problemas na coluna, dores 

musculares e articulares. Sofrimento 

mental, com manifestações de 

insegurança; desmotivação; 

depressão; distúrbios do sono; 

estresse, entre outros.

Trabalhadores de linha de 

montagem; carregadores; 

bancários; trabalhadores em 

teleatendimento.

Trabalhadores informais e com 

vínculos precários, terceirizados e 

temporários.

(BRASIL, 2018, p. 22)



 Acidente de trabalho (típico e de trajeto)

 Acidente de trabalho com exposição a material biológico

 Intoxicações exógenas (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados)

 Câncer

 Dermatoses ocupacionais

 LER/DORT

 Perda Auditiva Induzida por Ruído 

 Pneumoconioses

 Transtornos Mentais

 AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA (Portarias MS nº 204 e 205/2016; Portaria 

SESAB Nº 1.411, de 03/11/2016 - Lista Estadual de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública nos serviços de saúde 

públicos e privados em todo o território estadual e NI 94/2019)

4. RECONHECENDO A RELAÇÃO ENTRE O ADOECIMENTO E O TRABALHO (6)



ALGUNS DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS PARA O RECONHECIMENTO DO USUÁRIO-

TRABALHADOR PELAS eAB/eSF

 Flexibilizações que favorecem “distorções” do modelo de atenção da Atenção Básica.

 Incompatibilidade do que está PRESCRITO pelas Políticas X TRABALHO REAL na Atenção Básica.

 Processos de Educação Permanente para eAB/eSF  compreensão do trabalho como um fator 

condicionante/determinante do processo saúde-doença.

 “Não” incorporação do planejamento das ações de saúde com base no perfil epidemiológico e no perfil 

produtivo do território.

 Fragmentação das práticas – “A REDE AINDA NÃO É UMA REDE” - são várias redes, desconectadas.

 Atenção Básica: porta de entrada, mas quase sem saída! (DOWBOR, 2008)
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