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RESUMO

A saúde do trabalhador destaca-se como uma das atribuições do Sistema Único de
Saúde. Nesse sentido, a Atenção Primária à Saúde e a Estratégia Saúde da Família
assumem papel importante no desenvolvimento de ações no campo saúde-trabalho,
principalmente no Brasil pelo grande número de trabalhadores informais e
domiciliados. O objetivo deste estudo foi identificar o conceito de médicos e
enfermeiros da Estratégia Saúde da Família de Aparecida de Goiânia sobre doenças
ocupacionais. Trata-se de um estudo qualitativo descritivo, a amostragem defini-se
por saturação de dados e a análise dos dados foi realizada pela técnica de análise
de conteúdo com auxílio do software Atlas TI – 5.0. O estudo foi realizado em
unidades de ESF do Município de Aparecida de Goiânia, Goiás. Foram oito
Unidades Básicas de Saúde selecionadas e 16 profissionais de saúde entrevistados.
Os dados foram coletados nos respectivos locais de trabalho dos participantes da
entrevista, nos meses de fevereiro a abril de 2013, após aprovação pelo Comitê de
Ética e Pesquisa. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas para
sua análise. Na avaliação da formação acadêmica é possível observar a
inadequação da carga horária da disciplina referente à saúde do trabalhador, onde
os profissionais relataram sobre a pouca vivência com essa temática. Os
profissionais relataram sobre a falta de conhecimento na área de saúde do
trabalhador, observaram o quanto a área ainda é pouco explorada no meio
acadêmico e profissional. Dos 16 profissionais entrevistados, três passaram por
capacitação profissional em saúde do trabalhador no local de trabalho. Conclui-se
que os profissionais da Estratégia Saúde da Família reconhecem a importância das
ações voltadas para Saúde do Trabalhador nas Unidades Básicas de Saúde, porém
ressalta a dificuldade de entender as relações trabalho-saúde-doença. Sugere-se o
investimento na qualificação profissional e o suporte técnico para realização dessas
ações, visando o melhor atendimento ao trabalhador.
Palavras-Chaves: Doenças Ocupacionais, Saúde do Trabalhador, Sistema Único de
Saúde, Atenção Primária à Saúde, Capacitação Profissional.
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ABSTRACT

The worker's health stands out as one of the tasks of the Unified Health System. In
this sense, the Primary Health Care and the Family Health Strategy take an important
role in the development of actions in the health field-work, mainly in Brazil by the
large number of informal workers and domiciled. The aim of this study was to identify
the concept of doctors and nurses of the Family Health Strategy of Aparecida de
Goiânia on occupational diseases. This is a qualitative descriptive study sampling
was defined by saturation and the analysis of the data was performed by the
technique of content analysis with the aid of the software Atlas TI – 5.0. The study
was conducted in units of FHS in the municipality of Aparecida de Goiânia, Goiás.
Eight Basic Health Units were selected and and 16 health professionals were
interviewed. The data were collected in their respective workplaces of the participants
of the interview, in the months of February to April 2013, after approval by the Ethics
and Research Committee. The interviews were recorded and subsequently
transcribed for your analysis. In assessing the academic formation it is possible to
observe the inadequacy of the load time of discipline regarding workers ' health,
where the professionals have reported about a short experience with this theme. The
professionals have reported on the lack of knowledge in the area of workers ' health,
observed how the area is still undervalued and little explored in academia and
professional. Of the 16 professionals interviewed, three have gone through
professional training in occupational health at the workplace. It is concluded that the
Family Health Strategy professionals recognize the importance of actions geared
toward workers health in Basic Health Units, but underscores the difficulty to
understand the work-health-disease relationships. It is suggested the investment in
professional training and technical support to carry out these actions, aimed at the
better service to the employee.
Keywords: Occupational Diseases, Occupational Health, Unified Health System,
Primary Health Care, Professional Training.
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA

Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988, o grande desafio
do Ministério da Saúde (MS) foi reformular a organização da Atenção Primária à
Saúde (APS), tendo por referência o Programa Saúde da Família (PSF), criado em
1994. O termo PSF foi substituído em 2006 por Estratégia Saúde da Família (ESF),
visando uma reorganização contínua da APS no país, segundo os preceitos do SUS
(MENDONÇA, VASCONCELLOS, VIANA, 2008; LACAZ et al., 2013).
Assim a ESF surge como proposta do Ministério da Saúde no intuito de
reestruturar a atenção primária, tendo como foco a família, dentro do seu ambiente
físico e social. Sendo composta por uma equipe multiprofissional, destinada a realizar
assistência contínua às especialidades básicas (WENDHAUSEN, CAMPOS, 2007;
CAMELO, ANGERAMI, 2004).
Dentro das atribuições básicas do médico e do enfermeiro da equipe está:
prestar assistência integral aos indivíduos, executar ações básicas de vigilância
epidemiológica e sanitária; executar as ações de assistência nas áreas de atenção à
criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso (CAMELO,
ANGERAMI, 2004).
Porém estudos apontam uma lacuna existente entre a ESF e o campo saúde
do trabalhador. Apesar dos mais de 20 anos do SUS e com a Saúde do Trabalhador
(ST) expressa na Constituição Federal de 1988 como uma de suas atribuições,
observa-se ainda a dificuldade para inserir essas ações na rotina dos serviços da
Atenção Básica em Saúde (ABS) (DIAS, HOEFEL, 2005; EVANGELISTA et al.,
2011; LACAZ et al., 2013).
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Em 2002, a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador
(RENAST) foi criada com o propósito de inserir as ações de ST em todos os níveis
de atenção do SUS. E com a ampliação da RENAST por gportarias nº 2.437, de
2005 e nº 2.728, de 2009, a APS torna-se principal estratégia de consolidação da ST
no SUS (EVANGELISTA et al., 2011).
Assim a APS e a ESF, são vistas como eixos organizadores e porta de
entrada do sistema, assumindo papel importante no desenvolvimento de ações no
campo saúde-trabalho (WENDHAUSEN, CAMPOS, 2007). Mas para inserção efetiva
destas ações no SUS é necessário que a Atenção Básica (AB) compreenda o
aspecto que o trabalho ocupa na vida dos indivíduos. Saber acolher os
trabalhadores na porta de entrada do sistema, investigar o trabalho exercido pelo
paciente como determinante do processo saúde doença, avaliar e orientar sobre
situações de risco no trabalho são funções possíveis de ser realizadas na atenção
básica. Estudo realizado no Reino Unido (2005), afirma que a maior parte dos casos
de doenças relacionadas ao trabalho em todo mundo são atendidas pela APS
(SMITH, 2005; SANTOS, LACAZ, 2012; FERNANDES, 2012).
Sobre essa afirmação, o autor Benavides et al. (2005) demonstra sua
preocupação afirmando que a identificação de doenças profissionais poderia ajudar
a reconhecer os fatores de riscos ocupacionais e iniciar uma ação preventiva:

Mas quando um trabalhador se sente doente, ele vai diretamente para um
Centro de Atenção Primária à Saúde, onde ele é examinado por um clínico
geral, que muitas vezes não é treinado para investigar suspeita de doenças
do trabalho. Como consequência, é possível que algumas doenças sejam
classificadas inicialmente como comuns, quando são realmente
ocupacionais (BENAVIDES et al., 2005, p.177, tradução nossa).

Neste sentido, surge a necessidade de que o Ministério da Saúde busque o
auxílio das instituições formadoras, de modo a delinear o perfil do profissional mais
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adequado às suas necessidades. Esta necessidade tem sido reforçada pela
demanda, por parte do SUS, de profissionais capacitados a programar ações de
assistência e vigilância à saúde no trabalho, em todos os níveis de atenção (DIAS et
al., 2006).
Principalmente no Brasil, onde é grande o número de trabalhadores informais
e domiciliados, a ESF se torna referência nas ações de saúde do trabalhador. Assim,
se a ESF não estiver atenta à relação entre atividade profissional e o adoecimento,
várias doenças que acometem os trabalhadores podem sobrecarregar o sistema
sem a obtenção de cura (CHIAVEGATTO, 2010).
A Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador (PNSST) define
trabalhadores como “todos os homens e mulheres que exercem atividades para o
sustento próprio e ou de seus dependentes, qualquer que seja a forma de inserção
no mercado de trabalho, nos setores formal e informal da economia” (MS, 2004).
Sendo assim, um dos desafios para implantação das ações de ST na ESF está em
compreender e intervir nas variadas formas de organização do trabalho. Porém, para
Dias et al. (2006) as relações entre o trabalho e o processo saúde doença ainda não
estão sendo contempladas de maneira adequada na formação médica. E apesar de
sua importância, de um modo geral os currículos de graduação brasileiros dedicam
pouco espaço ao tema saúde e trabalho, realidade encontrada também em diversos
outros países.
E para que esta política seja executada os profissionais devem se preparar na
área, mostrando a necessidade de o país investir em sua preparação. Assim existem
competências mínimas exigidas para médicos e enfermeiros, independente da área
que atuam, como:
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- Entender e valorizar a influência do meio ambiente e do ambiente de
trabalho sobre a saúde humana;
- Obter a história de exposição ambiental e a história ocupacional de todos
os pacientes;
- Reconhecer sinais, sintomas, doenças e fontes de exposição relacionadas
com os agentes ambientais e ocupacionais mais comuns;
- Demonstrar a compreensão dos fatores epidemiológicos, toxicológicos e
de exposição mais relevantes; prover informação compreensível sobre as
estratégias de redução do risco e saber discutir os riscos ambientais e
ocupacionais de forma adequada e sensível às crenças e preocupações
dos pacientes;
- Identificar fontes de informação, recursos clínicos, recursos laboratoriais e
outros, úteis para o encaminhamento correto das preocupações e dos
problemas relacionados ao meio ambiente e com o trabalho, trazidos
pelos pacientes e pela comunidade;
- Compreender e exercer as responsabilidades éticas e legais intrínsecas
ao atendimento de pacientes com problemas ou preocupações ambientais
ou ocupacionais (KAWAKAMI et al., 2011, p.16-17).

O processo de inserção das ações de ST na Atenção Primária justifica-se não
somente por questão epidemiológica e de territorialidade, onde a equipe é
responsável pelo mapeamento da sua área de abrangência, identificando grupos,
famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, mas
também tendo em vista as questões vinculadas a legislação (CHIAVEGATTO, 2010).
A VIII Conferência Nacional de Saúde (1986) e a Constituição Federal (CF) de
1988 em seu artigo 200 reconhecem o trabalho como um dos determinantes de
saúde:
Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos
termos da lei:
(...) II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem
como as de saúde do trabalhador;
(...) VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do
trabalho (CF, 1988, p.292).

E ainda atribui ao SUS à responsabilidade de coordenar as ações de ST no
país, essa atribuição foi regulamentada pela lei 8080/90 que definiu os princípios e a
formatação do SUS. A Norma Operacional de Saúde do Trabalhador (NOST-SUS 98)
através da portaria nº 3908 veio estabelecer que todos os trabalhadores,
independente de sua forma de inserção no mercado, devem ter acesso a todos os
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níveis de atenção à saúde, de forma integral, onde não só ações assistenciais devem
ser desenvolvidas, mas também ações de vigilância e promoção à saúde, regidas
pelos mesmos princípios do SUS (DIAS, HOEFEL, 2005; CHIAVEGATTO, 2010).
E a atenção básica como porta de entrada dos serviços de saúde é uma
estratégia para melhorar esse acesso da população à saúde, onde o crescimento do
trabalho informal, familiar e em domicílio, retrata essa necessidade de levar ações
de saúde o mais próximo possível de onde as pessoas vivem e trabalham. Para
tanto, os profissionais da ESF devem ser capacitados e as tarefas redefinidas e
redimensionadas, para uma real efetivação dessas ações, garantindo uma
assistência

com

qualidade,

minimizando

as

desigualdades

populacionais,

alcançando assim a equidade (DIAS, HOEFEL, 2005).
Assim apesar da APS ser primordial para a realização das ações de saúde do
trabalhador no SUS, falta ainda implementação da política e formação adequada dos
profissionais de saúde, com conhecimentos e ferramentas necessárias para o
desenvolvimento dessas ações (DIAS et al., 2006).
Neste estudo foram considerados os profissionais de nível superior, médicos
e enfermeiros, por representarem o primeiro contato da população na Unidade de
Saúde, por conhecerem a realidade e ainda, o funcionamento da ESF. Sendo estes,
os responsáveis pelo gerenciamento da unidade e da equipe. E ainda, pela falta de
conhecimento de grande parte desses profissionais sobre essa área do
conhecimento.
A partir disso, surgem os seguintes questionamentos norteadores desse
estudo:
1.

Os profissionais da ESF relacionam os transtornos de saúde com as
atividades do trabalhador?
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2.

Esses profissionais entendem a importância de relatar a atividade ocupacional
do paciente em seu prontuário?

3.

Existe algum tipo de capacitação na Instituição que aborda essa área do
conhecimento?

É com foco nesse contexto que este estudo busca investigar o conhecimento
de médicos e enfermeiros da ESF do Município de Aparecida de Goiânia sobre
doenças ocupacionais e a formação acadêmica sobre o tema, destacando a
percepção destes profissionais sobre o atendimento prestado ao trabalhador na
ESF, as dificuldades e limites encontrados para realização de atividades nessa área.
Esta dissertação está organizada da seguinte forma: Introdução/Justificativa;
Objetivos; Marco Teórico/Conceitual que embasou o estudo – Saúde do
Trabalhador, Saúde do Trabalhador no SUS, Saúde do Trabalhador na APS e a
Saúde do Trabalhador e a formação profissional e, o percurso metodológico. Em
seguida é apresentado o artigo submetido à revista Interface, seguido das
considerações finais. Os apêndices contêm os instrumentos desenvolvidos e
utilizados no trabalho de campo.
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1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

Investigar o conhecimento de médicos e enfermeiros da Estratégia Saúde da
Família de Aparecida de Goiânia acerca das doenças ocupacionais.

1.1.2 Objetivos Específicos

•

Identificar as ações de capacitação para profissionais da ESF na área de
saúde do trabalhador;

•

Descrever as percepções dos profissionais acerca do atendimento prestado
ao trabalhador;

•

Conhecer

a

experiência

acadêmica

em

saúde

do

trabalhador

dos

profissionais.
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2 MARCO TEÓRICO CONCEITUAL

2.1 Saúde do Trabalhador

É importante ressaltar as terminologias utilizadas nesse estudo, onde no
Brasil a APS é denominada AB e tem como representante a ESF. Ao longo do texto,
podemos encontrar os três termos como sinônimos. Porém, utilizaremos
preferencialmente a terminologia APS para evitar uma interpretação errada de que
este nível de atenção seria de fácil execução e por ser um conceito utilizado
internacionalmente.
O movimento de ST começou a estruturar no Brasil em meados dos anos 70,
em um momento histórico marcado pelo processo de reorganização social, o fim da
ditadura militar e redemocratização no país, com o apoio dos trabalhadores, em
particular dos sindicatos e com a inclusão de questões relacionadas ao trabalho,
dentro da agenda da reforma sanitária (DIAS, HOEFEL, 2005).
Com o advento da Revolução Industrial, teve início vários problemas em
relação à saúde do trabalhador, grandes epidemias e graves problemas sociais
decorrentes das mudanças sociais e das alterações do sistema de produção. Ao lado
disso, péssimas condições de vida e trabalho são geradas pela formação e
crescimento dos núcleos urbanos e pela necessidade cada vez maior de expandir o
capital industrial à custa da exploração da força de trabalho (CAVALCANTE et al.,
2008).
No Brasil, este processo ainda é mais complexo por ser um país em
desenvolvimento, apresentando várias diferenças sociais como: alta concentração
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de renda, violência urbana e rural, desemprego, subemprego, situações de miséria e
outras iniquidades sociais que por si só afetam a vida e a saúde dos trabalhadores.
Assim, com a estruturação desse movimento foram definidos alguns eixos,
como: a defesa do trabalho digno e saudável; a participação dos trabalhadores nas
decisões sobre a organização e gestão dos processos produtivos e a busca pela
garantia de atenção integral à saúde. Desde então, a rede pública de saúde vem
contribuindo para inserção da ST no país (DIAS, 1994; DIAS, HOEFEL, 2005).

2.2 A Saúde do Trabalhador e o SUS

A ST no Brasil, até os anos de 1980, era voltada para os trabalhadores
formais, com carteira assinada, onde a assistência médica era prestada pelo
Ministério da Previdência Social e as ações de higiene e segurança do trabalho
eram executadas pelo Ministério do Trabalho. Os demais trabalhadores eram
atendidos pela Santa Casa de Misericórdia (FERNANDES, 2012).
Mais

tarde

iniciam-se

algumas

reivindicações

organizadas

pelos

trabalhadores, onde os sindicatos começam a investir na atenção à saúde.
Posteriormente, na década de 70 essa luta se torna mais ampla junto com o
movimento da Reforma Sanitária, voltada para a transformação das condições de
trabalho, onde o trabalho era visto como base das relações de saúde, doença
(LACAZ, 2007).
Esse movimento da Reforma Sanitária culmina na VIII Conferência Nacional
de Saúde (1986) contribuindo para destacar o trabalho como um determinante da
saúde. E devido à força e organização dos trabalhadores que participavam do
evento, em dezembro do mesmo ano, ocorre a I Conferência Nacional de Saúde do
Trabalhador (CNST), marcando politicamente o movimento da instituição nesse
campo (MS, 1987).
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Em 1988 com a criação do SUS, a Constituição Federal estabelece a saúde
como direito de todos e dever do Estado, inserindo a ST no SUS, onde entre as
atribuições de saúde do Estado estão “as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador” e “a colaboração na
proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho”. E ainda, atribuiu ao
SUS à responsabilidade de coordenar as ações de ST no país, através da Lei
Orgânica da Saúde 8080/90 (CF, 1988, p.178).
Em 1991, o MS lança a primeira proposta de um Plano de Trabalho em Saúde
do trabalhador no SUS buscando construção dos Centros de Referência em Saúde
do Trabalhador (CEREST), no intuito de melhorar o diálogo com o movimento social
e para capacitar os profissionais para desenvolver as ações propostas (DIAS,
HOEFEL, 2005).
A II Conferencia Nacional de Saúde do Trabalhador ocorre em 1994,
propiciando a continuação da inserção da ST no SUS. A partir dessa Conferência foi
criada a Comissão Interministerial, composta pelos Ministérios da Saúde, do
Trabalho, do Emprego e da Previdência Social, sendo a responsável pelo
desenvolvimento da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador,
apresentada em seu formato final em 2011 (FERNANDES, 2012).
A NOST – SUS foi publicada em 1998, com o objetivo de definir as atribuições
e responsabilidades das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, buscando definir e orientar as ações de ST. Alguns anos mais tarde foi
criada a RENAST (2002), reforçando o modelo de CEREST e destacando a Atenção
Básica como estratégia para inserção da ST no SUS (DIAS, HOEFEL, 2005).
A III Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador ocorre em 2005
refletindo as discussões e conflitos na área. Porém apesar da ST estar inserida
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legalmente no SUS, ainda encontra grandes resistências para sua realização
(FERNANDES, 2012).

2.3 A Saúde do Trabalhador na APS

A partir da ampliação da RENAST, a APS passa a ser principal estratégia de
consolidação das ações de ST no SUS. E o Pacto pela Saúde em 2006 reforça essa
centralidade da APS e coloca a ST entre as áreas estratégicas do processo de
Programação Pactuada e Integrada (PPI) da atenção à saúde (EVANGELISTA, 2011).
Um documento importante na articulação entre as áreas de ST e AB foi o
Caderno de Atenção Básica 5 – Saúde do Trabalhador (2002), que define as ações
de ST nas Unidades Básica de Saúde (UBS), destacando a responsabilidade de
cada profissional da ESF sobre essas ações (FERNANDES, 2012).
Entre as características que favorecem a inserção da ST na APS estão: a
territorialização e a proposta das redes de atenção à saúde. Entende-se que
delineamento do território facilita a identificação dos problemas de saúde resultantes
dos processos produtivos e de situações de trabalho e no que se refere à rede de
atenção, a APS é considerada como centro de comunicação dessa rede horizontal,
responsável por resolver grande parte dos problemas de saúde dos cidadãos (DIAS,
RIGOTTO, AUGUSTO, 2009; EVANGELISTA, 2011).
Dessa forma, acredita-se na capacidade da APS para resolver grande parte
da demanda das patologias relacionadas ao trabalho sem necessidade de atenção
especialista, com custos mais baixos para o Sistema Público de Saúde.

Marco Teórico Conceitual

11

2.4 A Saúde do Trabalhador e a formação profissional

Para o MS (2012), as ações de saúde do trabalhador devem contemplar as
relações saúde-trabalho em toda sua complexidade, respeitando os condicionantes
físicos, econômicos, sociais, mecânicos e aqueles decorrentes da organização
laboral, devendo ter uma atuação multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial.
Porém, as instituições de ensino não preparam os futuros profissionais para
os riscos da profissão e para os problemas de saúde dos seus trabalhadores, na
verdade “na maior parte do mundo, as principais profissões de saúde pouco ou nada
sabem sobre as relações saúde-trabalho, principalmente médicos e enfermeiros”
(PINHEIRO, ZEITOUNE, 2011, p.226).
Apesar das dificuldades e dos desafios encontrados para formar o profissional
mais adequado para o Sistema de Saúde no Brasil, o relatório da I Conferência
Nacional de Recursos Humanos (1986) recomenda que os conteúdos ministrados
nos cursos de graduação, pós-graduação e aperfeiçoamento devem suprir as
necessidades do SUS (CHIAVEGATTO, 2010).
Em 2001, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) apontam entre as
competências e habilidades específicas do médico e enfermeiro, o reconhecimento
das relações de trabalho e sua influência na saúde. Porém, de acordo com a
literatura, ainda existe uma grande necessidade de investir na qualificação dos
profissionais da APS, tendo em vista o grande número de pacientes com patologias
relacionadas ao trabalho que são atendidos por esses profissionais (BOIX et al.,
2005; BENAVIDES et al., 2005).
Segundo estudo realizado na Espanha, as doenças relacionadas ao trabalho
com maiores incidência e prevalências, são também os principais problemas de
saúde atendidos pelos médicos da Atenção Primária (GARCÍA, GADEA, 2004).
Marco Teórico Conceitual

12

Dessa forma, espera-se colaborar apresentando a realidade prática dos
profissionais de saúde bem como o desenvolvimento da compreensão trabalhosaúde-doença na atividade profissional de médicos e enfermeiras desta especifica
região metropolitana de Goiânia. O estudo pode contribuir com novas políticas
educacionais para a área da saúde ocupacional visto que ainda existem poucos
estudos que verificam as competências e habilidades desses profissionais para lidar
com as relações trabalho-saúde-doença.
E ainda, contribuir com os gestores de saúde, com dados importantes para
reflexões acerca da necessidade de capacitação e de educação permanente para
profissionais que atuam com diferentes demandas na atenção básica, além de ser
um incremento para os cursos na área de saúde – medicina e enfermagem,
buscando responder às reais necessidades da população.
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3 METODOLOGIA

3.1 Tipo de Estudo

Este é um estudo descritivo com abordagem qualitativa. Os dados foram
tratados por meio da análise de conteúdo, na modalidade de análise temática. Este
tipo de análise parte primeiramente da leitura das falas, depoimentos e documentos,
para depois atingir um nível mais profundo, ultrapassando os sentidos manifestos do
material (MINAYO, 2010).
Segundo Minayo (2010, p. 316), “a análise temática consiste em descobrir os
núcleos do sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência
definem o caráter do discurso”.

3.2 Cenário do Estudo

A escolha do local do estudo envolve vários elementos como: critérios lógicos,
interação, convivência e contatos que assegurem o êxito do trabalho. Além de
assegurar que a escolha do grupo de observação e informação contenha o conjunto
das experiências que o pesquisador pretende conhecer (MINAYO, 2010).
O PSF do município de Aparecida de Goiânia apresenta cobertura de 38%,
conta com 33 unidades e 53 equipes da ESF, que estão localizadas em regiões que
não possuem nenhum outro serviço básico de saúde. A maior parte da população
utiliza o SUS como rede de atendimento, assim os profissionais de saúde que
trabalham na Estratégia Saúde da Família do município de Aparecida de Goiânia
atendem todo tipo de demanda etária e de ocupação profissional.
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As informações de saúde relacionadas aos trabalhadores disponíveis em
bancos de dados do MS demonstram que em 2010, foram registrados no Sistema de
Informação da Atenção Básica (SIAB) 48 atendimentos de acidentes relacionados ao
trabalho, na rede de serviços da Atenção Básica do município. De janeiro a outubro de
2013, já existem 37 acidentes registrados com Comunicação de Acidente de Trabalho
(CAT). No Sistema Nacional de Notificação de Agravos (SINAN) foram registradas 35
notificações em 2012, todas referente a acidente com material biológico.
Este estudo foi realizado nas equipes de Estratégia Saúde da Família que
oferecem serviço de atendimento básico em Aparecida de Goiânia, Goiás. Todas as
equipes foram convidadas para participar do estudo, de acordo com o aceite do
convite, as entrevistas foram realizadas até a saturação dos dados. Foram
selecionadas oito equipes da ESF (FIGURA 1).

Figura 1. Município de Aparecida de Goiânia e as Unidades Básicas de Saúde em funcionamento
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia
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3.3 Sujeitos do Estudo

Os sujeitos deste estudo foram médicos e enfermeiros que atuam nas unidades
constituintes do cenário deste estudo. A escolha dos participantes foi feita de forma
aleatória, respeitando a disponibilidade e a vontade de participação dos mesmos.
Participaram do estudo 16 profissionais, a amostra foi definida por
homogeneização – saturação. Para Denzin e Lincoln (1994), o fechamento amostral
por saturação teórica é definido pela suspensão de inclusão de novos participantes
quando os dados obtidos passam a apresentar redundância ou repetição, não sendo
relevante persistir na coleta de dados.
Os critérios de inclusão foram: Médicos e Enfermeiros atuantes na ESF,
independente de raça e sexo, que aceitaram participar da pesquisa, assinando o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A). Foram
excluídos aqueles que não manifestaram interesse em participar da pesquisa e os
que estavam afastados da sua atividade por licença médica, licença por interesse
particular ou à disposição de outra instituição ou férias.

3.4 Coleta de Dados

Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas
(APÊNDICE B) seguindo um roteiro pré-estabelecido (APÊNDICE C).
A entrevista semi-estruturada facilita a abordagem e assegura aos
investigadores que suas hipóteses, seus objetivos serão explorados na conversa
(MINAYO, 2010).
Os encontros foram agendados de acordo com a disponibilidade dos
participantes, as entrevistas foram realizadas nos respectivos locais de trabalho dos
Metodologia
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sujeitos do estudo, nos meses de fevereiro a abril de 2013, sendo gravadas em
formato digital de áudio (MP3) e posteriormente transcritas para sua análise. A
transcrição de uma das entrevistas realizadas encontra-se em anexo (APÊNDICE D),
demonstrando como os assuntos foram tratados durantes as entrevistas e como os
entrevistados referiam aos temas em pauta.

3.5 Análise dos Dados

Os discursos foram analisados de acordo com Minayo (2010), utilizando a
técnica da análise temática.
Primeiramente foi selecionado todo material coletado, mapeando todos os
dados obtidos na coleta. A partir disso foi realizada leitura de todos os textos, como
forma de exploração do material, buscando a elaboração de indicadores que
orientavam a interpretação final.
Foram elaboradas 5 categorias temáticas, que facilitaram o entendimento e
interpretação

das

entrevistas:

experiência

profissional,

uso

da

informação

ocupacional, conhecimento sobre doenças ocupacionais e formação profissional na
área de ST. Segundo Minayo (2010), as categorias temáticas são palavras ou
expressões significativas que organizam o conteúdo do discurso.
A codificação das entrevistas foi feita pelo aplicativo de análise de dados
qualitativos, Atlas Ti (Analysis of Qualitative Data) associado às etapas descritas
pela análise de conteúdo: pré-análise, exploração do material, tratamento dos
resultados, inferência e interpretação.
A escolha do software Atlas ti para realizar a análise e codificação dos dados
foi devido à sua possibilidade de uso em diferentes tipos de pesquisa e também,
pela vantagem na estruturação dos dados qualitativos, permitindo à análise e
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apresentação dos resultados, possibilitando a construção de redes semânticas
(QUEIROZ, CAVALCANTE, 2011).
As redes semânticas são constituídas pelas categorias construídas através
das falas dos participantes e pelos encadeamentos que emergiram dessa análise.
São as conexões existentes entre os códigos.
Essas informações servem para destacar a importância das “categorias
naturais” formuladas a partir das respostas dos entrevistados. Estas “categorias
naturais” tratam de recorrências nas falas dos entrevistados que não foram previstas
anteriormente pelo referencial teórico proposto, mas que se tornaram importante
para a compreensão das respostas enunciadas pelos entrevistados.

3.6 Aspectos Éticos - Legais

Este estudo foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Goiás (UFG), analisado e aprovado em 14 de janeiro de
2013, com o número de protocolo 186/12 (ANEXO A).
O estudo atende as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa
envolvendo seres humanos, de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde (MS, 2012a).
Foi solicitada autorização para a coleta de dados à Secretaria Municipal de
Saúde de Aparecida de Goiânia e a Diretoria de Atenção à Saúde, responsáveis
diretos pelos cenários de estudo utilizados nesta pesquisa (ANEXO B).
Antes de responder a entrevista, os participantes do estudo receberam todas
as explicações e informações inerentes ao estudo, bem como assinaram o TCLE,
autorizando a coleta de dados e a utilização dos mesmos.
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Foram esclarecidos quanto à sua participação na pesquisa, sendo voluntária,
não havendo nenhum tipo de pagamento ou gratificação e que poderiam desistir de
participar a qualquer momento, sem prejuízo e penalização alguma.
As informações prestadas pelos participantes são confidenciais e os nomes
dos entrevistados são mantidos em sigilo. Seus discursos foram nomeados pela letra
“E” e numerados de acordo com a ordem que foram entrevistados, sendo
identificados por E1, E2, E3 até E16. Os dados possuem finalidade acadêmica e
publicação.

Metodologia

19

4 PUBLICAÇÕES

Artigo 1

Título: Doenças Ocupacionais - percepção de médicos e enfermeiros da Estratégia
Saúde da Família

Autores: Érika Chediak MORI¹, Alessandra Vitorino NAGHETTINI².
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DOENÇAS OCUPACIONAIS - PERCEPÇÃO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS
DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

OCCUPATIONAL DISEASES - PERCEPTION OF DOCTORS AND NURSES
FAMILY HEALTH STRATEGY

ENFERMEDADES OCUPACIONALES – PERCEPCIÓN DE MÉDICOS Y
ENFERMEROS DE LA ESTRATEGIA SALUD DE LA FAMILIA

Érika Chediak MORI¹, Alessandra Vitorino NAGHETTINI².

RESUMO
Reflete-se no distanciamento de médicos e enfermeiros da Estratégia Saúde da
Família (ESF) sobre questões voltadas para a saúde dos trabalhadores. Considerase grande o número de trabalhadores que são atendidos na ESF, além das bases
legais que inserem a Saúde do Trabalhador como uma das atribuições do Sistema
Único de Saúde (SUS). Trata-se de um estudo qualitativo-descritivo. Na avaliação da
formação acadêmica é possível observar a inadequação da carga horária da
disciplina, onde os profissionais relataram pouca vivência com o tema. Os resultados
deste estudo apontam que três dos entrevistados passaram por capacitação
profissional na área de Saúde do Trabalhador no município e demonstra o quanto a
área é desvalorizada, pouco explorada no meio acadêmico e profissional. Sugere-se
o investimento na qualificação profissional e o suporte técnico para realização
dessas ações na ESF, visando o melhor atendimento ao trabalhador.
Palavras-Chaves: Doenças Ocupacionais, Saúde do Trabalhador, Sistema Único de
Saúde, Atenção Primária à Saúde, Capacitação Profissional.

ABSTRACT
Reflected the detachment doctors and nurses of the Family Health Strategy on
issues related to the health of workers. It`s considered large number workers who
serviced in the FHS, in addition the legal bases that insert the Worker's Health as
one of the tasks the Unified Health System. This a qualitative descriptive study. In
assessing the academic formation it´s possible to observe the inadequacy the load
time of discipline, where the professionals have reported little experience with the
topic. The results this study indicate that three of the interviewees have undergone
professional training in the area
Workers ' Health in the municipality and
demonstrates how the area is devalued, little explored in academia and professional.
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Suggested the investment in professional training and technical support to carry out
these actions in the FHS, seeking best care to the worker.
Keywords: Occupational Illnesses, Occupational Health, Unified Health System,
Primary Health Care, Professional Training.
RESUMEN
Se refleja en el alejamiento de los médicos y enfermeros de la Estrategia Salud de
la Familia sobre temas relacionados con salud de trabajadores. Se considera gran
número de trabajadores que son atendidos, además de los fundamentos jurídicos
que inserte la salud del trabajador como una de las tareas del Sistema Único de
Salud. Este es un estudio cualitativo descriptivo. En la evaluación de formación
académica es posible observar la insuficiencia del tiempo de carga de disciplina,
donde los profesionales denunciaron poca experiencia con el tema. Los resultados
indican que tres de los entrevistados recibieron entrenamiento profesional en área
de salud de los trabajadores del municipio y demuestra cómo está desvalorado, poco
explotado en el mundo académico y profesional. Sugiere apoyar la inversión en
capacitación profesional y técnica para realización de estas acciones, buscando
mejor atención al trabajador.
Palabras Clave: Enfermedades Ocupacionales, Salud del Trabajador, Sistema
Único de Salud, Atención Primaria a la Salud, Capacitación Profesional.

1 INTRODUÇÃO

A Estratégia Saúde da Família (ESF) surgiu como proposta do Ministério da
Saúde buscando reestruturar a atenção primária com foco na família, dentro do seu
ambiente físico e social (Wendhausen, Campos, 2007; Camelo, Angerami, 2004).
Dentre as atribuições básicas do médico e do enfermeiro da equipe está:
prestar assistência integral aos indivíduos, executar ações básicas de vigilância
epidemiológica e sanitária; executar as ações de assistência nas áreas de atenção à
criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso (Camelo,
Angerami, 2004).
Em 2002, com a criação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Trabalhador (RENAST), as ações relacionadas ao trabalho passaram a ser inseridas
em todos os níveis de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS). E com a
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ampliação da RENAST pelas portarias nº 2.437, de 2005 e nº 2.728, de 2009, a
Atenção Primária à Saúde (APS) tornou-se a principal estratégia de consolidação de
Saúde do Trabalhador (ST) no SUS (Evangelista et al., 2011).
A partir disso, a Atenção Primária à Saúde e a ESF, são vistas como eixos
organizadores e porta de entrada do sistema, assumindo papel importante no
desenvolvimento de ações no campo saúde-trabalho. Porém, os mais de 20 anos do
SUS ainda retratam a dificuldade de inserir essas ações na rotina dos serviços da
Atenção Primária à Saúde (Dias, Hoefel, 2005; Wendhausen, Campos, 2007).
A essa dificuldade somam-se diversos tipos de deficiências: inadequada
formação dos profissionais, descompromisso com as necessidades da população,
descontinuidade e ausência de capacitações profissionais (Lacaz et al., 2013).
Dessa forma, surge a necessidade do Ministério da Saúde buscar auxílio das
instituições formadoras, de modo a delinear o perfil do profissional mais adequado
às suas necessidades. Esta necessidade tem sido reforçada pela demanda, por
parte do SUS, de profissionais capacitados a programar ações de assistência e
vigilância à saúde no trabalho, em todos os níveis de atenção (Dias et al., 2006).
Principalmente no Brasil, onde é grande o número de trabalhadores informais
e domiciliados, a ESF se torna referência nas ações de saúde do trabalhador. Assim,
se a ESF não estiver atenta à relação entre atividade profissional e o adoecimento,
várias doenças que acometem os trabalhadores podem sobrecarregar o sistema
sem a obtenção de cura (Chiavegatto, 2010).
Para Dias et al. (2006), as relações entre o trabalho e o processo saúdedoença são conhecidas, porém ainda não estão sendo contempladas de maneira
adequada na formação médica. E apesar de sua importância, os currículos de
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graduação brasileiros dedicam pouco espaço ao tema saúde e trabalho, realidade
encontrada também em diversos outros países.
Assim apesar da Atenção Primária ser primordial para a realização das ações
de ST no SUS, ainda falta implementação da política e formação mais adequada dos
profissionais de saúde, com conhecimentos e ferramentas necessárias para o
desenvolvimento dessas ações (Dias et al., 2006).
Desde 2001, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) apontam o
reconhecimento das relações de trabalho e sua influência na saúde como
competências e habilidades específicas do médico e enfermeiro. Mas de acordo com
a literatura, ainda existe uma grande necessidade de investir na qualificação dos
profissionais da APS, tendo em vista o grande número de pacientes com patologias
relacionadas ao trabalho que são atendidos por esses profissionais (Boix, Gil,
Rodrigo, 2005; Benavides et al., 2005).
É nesse contexto que se propõe este estudo, cujo objetivo é investigar o
conhecimento de médicos e enfermeiros da ESF do Município de Aparecida de
Goiânia – GO sobre doenças ocupacionais e a formação acadêmica sobre o tema,
destacando a percepção destes profissionais sobre o atendimento prestado ao
trabalhador na ESF, as dificuldades e limites encontrados para realização de
atividades nessa área.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma abordagem qualitativa, do tipo descritivo-exploratório. As
pesquisas descritivas possuem como objeto a descrição das características de uma
população, fenômeno ou de uma experiência. E a exploratória busca famializar-se
com assunto pouco conhecido e explorado (Pires et al., 2008).
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O estudo foi realizado nas unidades de ESF do Município de Aparecida de
Goiânia, GO, onde foram avaliados 16 profissionais de nível superior, oito médicos e
oito enfermeiros. Todos os profissionais foram convidados para participar do estudo,
de acordo com o aceite do convite, as entrevistas foram realizadas até a saturação
dos dados.
A coleta de informações da pesquisa foi realizada por meio de entrevistas
semi-estruturadas nos respectivos locais de trabalho dos sujeitos do estudo, nos
meses de fevereiro a abril de 2013, após aprovação pelo Comitê de Ética em
pesquisa, protocolo nº 186/12 e de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde (MS, 2012a).
As questões norteadoras deste estudo foram: “Os profissionais da ESF
relacionam os transtornos de saúde com as atividades do trabalhador?”; “Esses
profissionais entendem a importância de relatar a atividade ocupacional do paciente
em seu prontuário?”; “Existe algum tipo de capacitação dentro da Instituição que
aborda essa área do conhecimento?”.
Os encontros foram agendados de acordo com a disponibilidade dos
participantes, as entrevistas foram gravadas em formato digital de áudio (MP3) e
posteriormente transcritas para sua análise.
A participação dos entrevistados foi condicionada à assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando a coleta de dados e a
utilização dos mesmos. Os dados foram analisados através da análise de conteúdo,
na modalidade análise temática definida por Minayo (2010). Foram elaboradas 5
categorias temáticas, que facilitaram o entendimento e interpretação das entrevistas:
experiência profissional, uso da informação ocupacional, conhecimento sobre
doenças ocupacionais e formação profissional na área de ST.
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A codificação das entrevistas foi feita pelo aplicativo de análise de dados
qualitativos, Atlas Ti (Analysis of Qualitative Data), por permitir a análise e
apresentação dos resultados, possibilitando a construção de redes semânticas. As
redes semânticas são constituídas pelas categorias construídas através das falas
dos participantes e pelos encadeamentos que emergiram dessa análise (Queiroz;
Cavalcante, 2011).
As informações prestadas pelos participantes são confidenciais e os nomes
dos entrevistados são mantidos em sigilo. Os mesmos foram identificados da
seguinte maneira: E1, E2, E3 e assim por diante. Os dados possuem finalidade
acadêmica e de publicação.

3 RESULTADOS

Participaram deste estudo 16 profissionais da ESF, sendo oito médicos e oito
enfermeiros. A faixa de tempo de atuação destes profissionais na ESF foi de
aproximadamente dois anos (mínima de um mês e máxima de nove anos). Dos
profissionais entrevistados, seis possuíam pós-graduação (37,5%), destes três eram
especialistas em saúde pública. E três (18,75%) passaram por capacitação
profissional em saúde do trabalhador dentro da Instituição de trabalho, o restante
81,25% (13) não passaram por capacitação nessa área. Observamos também, o
tempo de formação acadêmica dos profissionais, variando de seis meses a 30 anos.
Da apreciação dos discursos, além da caracterização dos profissionais, as
percepções relatadas pelos participantes sobre o reconhecimento de doenças
ocupacionais na ESF foram categorizadas como: necessidades/competências
para trabalhar na ESF, prática de atendimento ao trabalhador, uso da informação,
conhecimento das doenças ocupacionais, déficit na formação acadêmica,
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experiência acadêmica, experiência profissional e formação profissional na área
de ST.
A partir disso, foram elaboradas 5 categorias temáticas, que facilitaram o
entendimento

e

interpretação

das

entrevistas:

experiência

profissional

no

atendimento ao trabalhador, uso da informação ocupacional, conhecimento sobre
doenças ocupacionais e formação profissional na área de ST.
A categoria mais citada pelos participantes foi “experiência profissional no
atendimento ao trabalhador”, o sentido aferido das falas dos entrevistados a partir
dessa categoria ressaltou a experiência do profissional de saúde da ESF no
atendimento ao trabalhador.
De

acordo

com

os

depoimentos

dos

profissionais,

observou-se

a

inexperiência na área de ST e até mesmo na Saúde Pública, alguns participantes
relatam a não existência de atividades voltadas para esse público dentro das
unidades e ainda, evidenciam a dificuldade de compreender o paciente como
trabalhador e entender a influência do trabalho em sua saúde como pode ser
verificado a partir do segmento de entrevistas abaixo:

Minha experiência na realidade é pouca, até porque como eu fico na parte
da triagem pra desenvolver os programas acaba que eu tenho pouco
contato com essas queixas, então diretamente com o paciente, com o
trabalhador, é pouca, até porque a gente não relaciona, porque a maioria da
população que é atendida tem um trabalho [...] (E8).
Sinceramente, eu acho que eu mesmo não priorizei por esse lado, por ser
trabalhador. Eu acabo focando de uma forma geral e às vezes até
reconheço que eu deixo de até orientar mesmo por ser trabalhador, as
consequências, algumas coisas que poderiam estar relacionadas com o
serviço e as atividades ocupacionais [...] (E15).

O Quadro 1, apresenta de forma esquemática as situações mencionadas e
serve para ilustrar as percepções dos participantes:
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Quadro 1. Percepções relatadas por profissionais de saúde da Estratégia Saúde da Família (2013.1)
sobre a experiência profissional na área de Saúde do Trabalhador e sentimentos suscitados nestas
circunstâncias:
Percepções relatadas sobre a experiência
profissional na área de Saúde do
Trabalhador

Sentimento Suscitado

Falta de experiência na ESF*

Angústia

Falta de experiência na ST**

Desconforto

Falta de informação para orientar os
pacientes quanto aos cuidados no trabalho
para evitar possíveis acidentes

Despreparo

Falta de capacitação dos profissionais da
ESF para atendimento ao trabalhador

Angústia, Despreparo

* Estratégia Saúde da Família
** Saúde do Trabalhador

Ainda sobre a falta de experiência dos profissionais de saúde (médicos e
enfermeiros) da ESF, outras situações evidenciam esse aspecto, como ilustrado a
seguir:
Já aconteceu aqui de acidente de trabalho. O primeiro preenchimento da
CAT a gente fica, "como que eu faço", tem isso por não ter feito antes. Mas
foi tranquilo, uma que a CAT é autoexplicativa, aí nós preenchemos.
Tivemos outro acidente de trabalho, que foi um pouco diferente, com
material biológico. Então, foi uma coisa nova, que a gente não sabia dos
termos, das fichas, que tinha que preencher. Mas a gente lidou
tranquilamente [...] (E13).

O sentido aferido das falas dos entrevistados sobre a categoria “prática de
atendimento” ressaltou a percepção dos profissionais quanto o atendimento
prestado ao trabalhador. Assim, observa-se pelos relatos que alguns participantes
entendem o trabalhador como sendo o próprio trabalhador da saúde da ESF.
Nos casos que nós tivemos aqui, nós fomos muito bem assistidos. Nós
não tínhamos a ficha, no primeiro momento a supervisão trouxe a ficha
para nós de imediato, muito rápido. No caso da nossa profissional que
teve acidente com material biológico, ela conseguiu consulta com o infecto
no mesmo dia [...] (E12).
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E os que reconhecem o usuário como trabalhador, acreditam que este está
inserido no setor formal da economia: em empresas, fábricas e indústrias, ficando de
fora, assim, os desempregados, os autônomos e os informais.
A gente faz do mesmo modo que as outras doenças. Tenta levar e muitas
vezes a gente encaminha algum ofício para indústria, sugerindo mudança
de posicionamento do funcionário, fazendo exames [...] (E5).

E ainda, relataram com frequência sobre a dificuldade e falta de preparo para
atender ao trabalhador.
[...] eu acho que deveria ter um curso pra nos capacitarmos, para abrir o
nosso olhar para a gente atender com mais capacitação mesmo esses
profissionais na estratégia de saúde da família [...] (E8).

A categoria “uso da informação ocupacional” ressaltou através das falas dos
participantes a prática da anamnese ocupacional, onde os entrevistados
demonstraram um grau de conhecimento procedimental na realização do diagnóstico
procurando informações da ocupação do paciente durante a anamnese.
Então, eu acho muito importante a gente sempre fazer associação. Assim
como é importante antecedente familiar, a ocupacional também é
importante, faz parte da vida. A maior parte do tempo ele fica no trabalho
mesmo, não é em casa. Então, pra relacionar os dois eu acho que pra
fechar diagnóstico é muito importante [...] (P7).

Apenas dois participantes disseram não questionar com frequência sobre a
ocupação profissional do paciente, mas reconhecem a importância desse dado para
orientar e direcionar o paciente.
Não. Costume não. Mas algumas vezes eu perguntei, não é uma coisa de
100% dos casos, mas eu acredito que em média uns 40%, 30% dos casos
eu pergunto [...] (E1).
Só se o motivo dela estar procurando o atendimento estiver relacionado, a
patologia estiver relacionada com o trabalho. Aí eu relato sim, mas fazer
uma busca mesmo do trabalho e relatar o tipo de trabalho da pessoa sem
uma ligação da patologia, isso realmente eu não faço [...] (E2).
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O Quadro 2 abaixo, apresenta as situações mencionadas anteriormente e o
sentimento suscitado pelos participantes ao falar sobre a “ prática de atendimento ao
trabalhador” e “uso da informação ocupacional”.

Quadro 2. Percepções relatadas por profissionais de saúde da Estratégia Saúde da Família (2013.1)
sobre a prática de atendimento ao trabalhador e sentimentos suscitados nestas circunstâncias:
Percepções relatadas sobre a Prática de
Sentimento Suscitado
Atendimento ao Trabalhador na ESF*
Reconhecimento das doenças ocupacionais

Despreparo

Dificuldades no atendimento ao trabalhador

Angústia

Uso da informação relacionado ao
trabalho do paciente

Importância

Atendimento ao trabalhador na ESF*

Dúvida

* Estratégia Saúde da Família

O sentido aferido pelas falas dos entrevistados sobre a categoria
“conhecimento

das

doenças

ocupacionais”,

ressaltou

o

entendimento

dos

profissionais sobre doenças ocupacionais. Porém, observa-se que mesmo após
relatos sobre a importância da atividade profissional na saúde do paciente, estes
não sabem conceituar doenças ocupacionais e muitos associam essa dificuldade
pelo déficit na formação profissional.
[...] Eu acho que teria que ter um tempo maior para gente estudar sobre isso
e poder relacionar algumas doenças que a gente trata como não sendo
ocupacional que geralmente são [...] (E13).
Não sei se eu sei não. Mas eu acho que é aquela que tá relacionada com a
atividade que você desenvolve rotineiramente. Então, as atividades que
podem trazer sequelas, consequências de serem feitas rotineiramente,
repetitivamente [...] (E16).

A categoria “Formação Profissional em Saúde do Trabalhador” ressaltou nas
falas dos participantes à formação enquanto médico e enfermeiro, se durante o
período acadêmico houve contato com a matéria de saúde do trabalhador e como foi
distribuída a carga horária. Pelos relatos observou-se a carga horária disponibilizada
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para disciplina e o quanto à área de ST ainda é desvalorizada e pouco explorada
pelo meio acadêmico e profissional.
Eu acho que é uma área muito pouco explorada e que o povo tem muito
preconceito [...] Por isso que eu não gostei, mas que é uma área que tem
crescido, mas ainda tá muito pouco valorizada. Tanto pelos pacientes,
quanto pela própria área médica [...] (E7).
Não, não teve mesmo. Eu acho que se tivesse alguma matéria que tivesse
falado pelo menos um pouco, mas não. Às vezes um trabalho ou outro,
"vamos falar sobre esse tema", tanto é que a monografia de uma das
minhas colegas foi saúde do trabalhador. Mas, elas tiveram bastante
dificuldade até mesmo para encontrar algum professor para poder
acompanhar. Então, essa foi nossa dificuldade (E16).

Algumas “categorias naturais” destacaram-se no decorrer das entrevistas,
aparecendo no discurso dos participantes com frequência. Estas categorias não
foram previstas anteriormente pelo referencial teórico proposto, mas se tornaram
importante para a compreensão das respostas enunciadas pelos entrevistados. São
estas categorias: dificuldades e capacitação profissional.
A categoria “dificuldade e limitações da ST na ESF” ressaltou através dos
discursos dos entrevistados, a falta de conscientização da população, que procura o
atendimento quando já apresenta algum tipo de lesão, a falta de conhecimento na
área de ST pelos profissionais, além da falta de referência para esse trabalhador e
desconhecimento por parte dos profissionais do fluxo do Município.
A gente não tem um centro de referência que vai [...] Por exemplo, saúde do
trabalhador vai muito para ortopedia, reumato, alergista assim, sempre vai
muito. Mais do que ortopedia, só que aqui não tem um fluxo assim.
Oftalmologista também vai. Demora muito para eles serem atendidos aqui.
Não tem uma referencia exata para esse trabalhador [...] (E11).

A categoria “capacitação profissional” retrata por sua vez, a necessidade
destes profissionais se aprofundarem mais no campo saúde/trabalho, entendendo a
influência do trabalho na saúde do indivíduo. Os próprios profissionais reconhecem a
necessidade de buscarem conhecimentos específicos e sugerem cursos nessa área.
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Na realidade nós não sabemos quais os direitos o trabalhador tem para
informar. Falta isso na nossa formação, falta isso no nosso dia-a-dia. A
gente correr atrás de saber, porque também somos trabalhadores, nós
também deveríamos saber os nossos direitos e acaba que a gente não sabe
tanto e não sabe informar tanto. Acho que é uma falha da nossa de vim
buscar, da parte da gestão nos oferecer [...] (E8).

Utilizando o software Atlas TI, pode-se produzir um diagrama que representa
a rede semântica formada a partir da categoria “Conhecimento de doenças
ocupacionais” nas falas dos entrevistados, essa imagem apresenta duas unidades
semânticas centrais: dificuldade e prática de atendimento.

Figura 2: Representação semântica das relações da categoria Conhecimento das doenças
ocupacionais.

A expressão “está associado com” utilizada pelo software indica relação de
proximidade entre as categorias. Assim se o software encontrar em todas as
entrevistas relação de proximidade entre categorias, ele atribuirá relação de
associação às mesmas devido à proximidade que foram encontradas.
Nota-se que a categoria “dificuldade” esta associada com as categorias
conhecimento de doenças e capacitação profissional, isso significa que existe uma
relação de proximidade entre as categorias nas respostas dos entrevistados. Isto é,
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sempre que os entrevistados falaram sobre dificuldade, em sequência exibiram
algum conhecimento sobre doenças ocupacionais e falaram da necessidade de
capacitação profissional e da experiência profissional que acumularam ou que
necessitavam. Os segmentos das entrevistas abaixo exemplificam isso:
Então, aqui na unidade a gente não tem preparo pra atender nada de
trabalho. Tanto que as meninas nem sabem, elas vêm me perguntar: todas
[...] eu acho só que nós da equipe de saúde (PSF) deveríamos ter mais um
olhar para isso. Que eu acho que é um problema que a gente tem tido muito
e que fica sem resolver e o paciente não consegue acompanhamento, não
consegue voltar pra fechar um diagnóstico [...] (E7).
Acho que precisaria de um curso, uma reciclagem sobre isso, a gente
poderia ajudar muitas pessoas. Tem umas doenças específicas que poderia
focar mais e de uma conduta que ajudaria muitas pessoas [...] (E5).

Da mesma forma ocorreu com a categoria “prática de atendimento” sendo
relacionada novamente pelos profissionais para a necessidade de capacitação
profissional e experiência profissional, demonstrando a falta de experiência no
atendimento ao trabalhador. Assim, quando o entrevistado falou sobre a sua prática
de atendimento fez referência à experiência profissional acumulada na sua trajetória
biográfica demonstrando pouco contato com doenças ocupacionais, refletindo sobre
a necessidade de capacitação nessa área. A fala de um dos entrevistados reflete
bem esta realidade, como se pode notar abaixo:
Assim eu não sei te falar muito bem, porque minha experiência aqui não foi
grande e nem na época do estágio da faculdade. Eu me deparei muito
pouco com doenças ocupacionais ou com alguma coisa relacionada ao
trabalho. Mas mesmo assim, eu acredito que falta informação, falta
capacitação, eu acho que falta isso tudo, eu acho que a gente não tá
complemente preparado para atender [...](E4).

Os participantes fizeram algumas sugestões para implantação de ações
voltadas para o trabalhador nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), demonstraram a
preocupação para melhorar o atendimento, ficando clara a necessidade de
qualificação profissional. Outras sugestões foram incluídas como: melhorar
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abordagem e carga horária da disciplina no meio acadêmico, despertar o interesse
da gestão do Município e dos profissionais de saúde para a vivência do campo
saúde-trabalho.

4 DISCUSSÃO

A amostra deste estudo baseou-se no critério de saturação. Segundo Minayo
(2010), por este critério entende-se que o pesquisador conseguiu compreender a
lógica interna do estudo, com informações necessárias para o desenvolvimento do
seu trabalho.
Em relação ao cenário de estudo, destaca-se o crescimento do município de
Aparecida

de

Goiânia

como

pólo

industrial.

Em

2010,

sua

população

economicamente ativa (PEA) era de 248.591 pessoas, podendo ter aumentado pela
expansão industrial e pelo aumento de trabalhadores informais (IBGE, 2013). Assim,
torna-se oportuna a discussão sobre a atuação da ESF com a temática do campo ST
no Município.
Na avaliação do perfil dos participantes, verificamos que a média do tempo de
atuação na ESF foi de aproximadamente dois anos e a do tempo de formação foi de
cinco anos. Dessa forma, consideramos suficiente para verificar a percepção destes
profissionais sobre o desenvolvimento de ações de ST na APS.
Os resultados desta pesquisa encontram respaldo na literatura internacional.
Smith (2005) e Santibáñez Marguello et al. (2008), demonstraram em seus estudos,
a importância da qualificação profissional na área saúde-trabalho para os
profissionais da APS, melhorando o reconhecimento de patologias ocupacionais e a
assistência prestada aos pacientes trabalhadores.

Publicações

34

Assim, sobre o conhecimento das doenças observamos que os profissionais
atuantes na APS ainda possuem dificuldade no reconhecimento das doenças
ocupacionais e não reconhecem que a ST deve ser exercida em toda a rede SUS.
Ficando claro, que o modelo de atenção a ST ainda não foi incorporado ao processo
de trabalho da ESF.
Sobre essa dificuldade no reconhecimento das doenças ocupacionais pelos
profissionais da APS foi realizado um estudo na Espanha demonstrando que 83% das
doenças de trabalho não são reconhecidas nos registros oficiais e ainda, acrescenta
que se estas patologias não forem tratadas adequadamente, podem evoluir para
incapacidades e limitações funcionais (Santibáñez Marguello et al., 2008).
Nota-se a dificuldade dos entrevistados sobre o uso da informação
ocupacional, como notificar, como encaminhar o paciente dentro do fluxo do
Município, dificultando a assistência ao trabalhador.
Outros estudos demonstraram também essa dificuldade com relação às
informações ocupacionais, afirmando que essas informações apesar de serem
conhecidas nacional e internacionalmente, ainda são precárias, realidade que
acomete vários outros países (García, Gadea, 2008).
No Brasil, por exemplo, observou-se que os profissionais da APS de João
Pessoa (PB) possuíam dificuldades para notificar acidentes de trabalho (AT) e doenças
ocupacionais, mesmo sabendo da importância da notificação do acidente, muitos não
conheciam o fluxo de atendimento ao trabalhador do Município, o que reflete na
dificuldade para implantação da política de saúde do trabalhador (Silva et al., 2013).
Com essa dificuldade para notificação, ocorre um aumento da subnotificação
dos casos de AT e doenças ocupacionais podendo levar a um distanciamento da
realidade, dificultando o desenvolvimento de estratégias preventivas, assistenciais e
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de gestão de recursos. Dessa forma, a assistência prestada pela APS precisa de um
direcionamento maior, reforçando a necessidade de programas de formação em
saúde do trabalhador, não só para o melhor acolhimento do trabalhador, mas para
identificação, intervenção e prevenção das doenças relacionadas ao trabalho
(Santana et al., 2005; Castejón, 2008; Chiavegatto, 2010).
Alguns autores relacionam essa dificuldade na identificação e na notificação
das doenças ocupacionais com déficit na formação acadêmica. Para que os
profissionais da APS estejam aptos a atender problemas relacionados à saúde
ocupacional, estes devem ter uma maior formação na área de saúde laboral, o que
ajudaria em sua atividade profissional. Em estudo espanhol, os participantes ainda
retratam a importância da aquisição desse conhecimento na graduação podendo
estender para pós-graduação e cursos de capacitação profissional (Santibáñez
Marguello et al., 2008).
Esse déficit na formação acadêmica é mencionado várias vezes durante os
discursos dos participantes, referindo a baixa carga horária disponibilizada para
disciplina e o quanto à área de ST ainda é desvalorizada e pouco explorada pelo
meio acadêmico e profissional.
Vários países, também destacaram essa deficiência vivenciada na área de
ST, como no Reino Unido segundo Elms et al. (2005), onde 62 % dos profissionais
da APS participantes da sua pesquisa precisaram de mais treinamento em saúde
ocupacional. Realidade também compartilhada por outros países como Alemanha,
Estados Unidos e Emirados Árabes. No Reino Unido, no ano de 2000, segundo
Wynn et al. (2003) apenas seis universidades dedicavam tempo ao tema de ST e
com baixa carga horária. Visto que, em outros países, onde as Universidades
dedicam maior tempo para a disciplina, observam-se resultados positivos na
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formação médica no que se refere às relações saúde-trabalho-doença (Dias et al.,
2006; Santibáñez Marguello et al., 2008).
Durante

as

entrevistas

observamos

a

experiência

acadêmica

dos

profissionais, que em sua maioria retrataram a não convivência com essa área do
conhecimento durante sua formação e a falta de experiência para atender o paciente
trabalhador. Segundo Dias et al. (2006), o curso de graduação médica deveria
fornecer competências mínimas para o profissional compreender as relações
existentes entre o trabalho e a saúde dos trabalhadores. Em outro estudo que
avaliava a concepção dos acadêmicos de enfermagem sobre saúde do trabalhador,
os alunos destacaram a importância da educação em saúde, a prevenção de
acidentes, a assistência direta, a formação de grupos de apoio como atividades
predominantes da enfermagem (Azambuja, Kerber, Kirchhof, 2007).
Na prática, as atividades de educação orientando para atividades educativas
e preventivas contra lesões decorrentes de atividades ocupacionais têm sido
lembradas pelos profissionais de saúde apenas ocasionalmente, de forma esparsa e
sem direcionamento consciente dos objetivos, como uma das entrevistadas lembrou.
Então, nas atividades de educação e saúde, a gente orienta, às vezes lembra
dessa parte, saúde do trabalhador para todos os grupos, por exemplo: para
os idosos, grupo de hipertensos, para gestante [...] A gente tem estimulado a
prática de atividade física para prevenir algumas doenças muitas vezes até
relacionadas com o trabalho [...] Mas eu acho que tudo isso é muito empírico,
a gente tinha que se aprofundar mais, se especializar mais nessa parte para
estar ampliando essa questão da educação e saúde [...] (E8).

A entrevistada utiliza o termo “empírico” dando um significado diferente ao
termo. Ela pretende dizer que as atividades e orientações prestadas aos idosos e
hipertensos fazem parte de um saber prático acumulado. Tal inferência pode ser
corroborada pela afirmação que vem em sequência de que é necessário o
aprofundamento teórico dos profissionais sobre educação e saúde.
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O distanciamento dos profissionais de saúde sobre as questões de saúde e
trabalho são um dos fatores que impedem o desenvolvimento das ações de ST com
maior frequência (Fernandes, 2012). Thorley et al.(2009), mostram que o
conhecimento prático em ST aumenta a confiança dos generalistas, sendo
importante despertar a busca por capacitação e conhecimento por estes
profissionais. Fernandes (2012) ainda ressalta que essa necessidade de
capacitação e educação permanente em ST fica mais evidente, quando os próprios
profissionais reconhecem que realizam algumas orientações, porém que estas
poderiam ser mais qualificadas, trazendo um benefício maior para a população.
Essa percepção dos profissionais participantes da entrevista quanto à sua
importância no acolhimento e assistência ao trabalhador inserido no mercado
informal merece destaque:

Eu acho que ainda nós não temos, a gente percebe que não tem preparo [...]
hoje eu acho que deveria ter um curso pra nos capacitarmos, para abrir o
nosso olhar para a gente atender com mais capacitação mesmo esses
profissionais na estratégia de saúde da família. Eu acho que a gente tá
deixando a desejar nesse lado. Na realidade nós não sabemos quais os
direitos o trabalhador tem para informar. Falta isso na nossa formação, falta
isso no nosso dia-a-dia. A gente correr atrás de saber, porque também somos
trabalhadores, nós também deveríamos saber os nossos direitos e acaba que
a gente não sabe tanto e não sabe informar tanto. Acho que é uma falha da
nossa parte de não ir buscar e da gestão de não nos oferecer [...] (E8)

Para maior efetividade das ações de ST na APS, os profissionais precisam
estar sensibilizados com a questão do trabalho no cotidiano das pessoas. Essa
reflexão crítica ocorre quando os trabalhadores reconhecem o processo de trabalho,
os dominam, usando como instrumento da gestão participativa (Santos, Soares,
Campos, 2007). Um estudo realizado nas Unidades de Saúde da Família (USF) do
Município de Amparo (SP) mostra que a implantação das ações de ST ocorreu de
forma positiva, por ter os profissionais de saúde como protagonistas no
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desenvolvimento das atividades, definindo as melhores ações estratégicas para o
cuidado com o trabalhador (DIAS et al., 2011).
Durante as entrevistas constatou-se que três profissionais haviam passado
por capacitação profissional no município, o que somado a outros fatores, pode
ocasionar a falta de preparo dos profissionais e a dificuldade no acompanhamento
do trabalhador. Essa dificuldade pode ser justificada pela grande rotatividade de
profissionais existente na APS, dificultando o desenvolvimento das ações da ESF e
também pela dificuldade da gestão em disponibilizar todos os profissionais para
participar dos encontros (Aguiar, Barbosa, 2008). Alguns participantes afirmaram
que as capacitações realizadas no Município são através de folders e panfletos
cedidos pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) ligado a
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, o que pode levar a um distanciamento da
realidade local.
Para a Política Nacional de Educação Permanente (PNEP) a formação dos
profissionais deve ser pautada em cima da necessidade do serviço de saúde,
através de uma análise estratégica e do estudo dos determinantes locais de cada
região (Brasil, 2009). Assim, os processos de capacitação em ST ou em qualquer
área do conhecimento, devem respeitar a especificidade local, aumentando assim a
possibilidade de sucesso nos processos de capacitação.
A falta do CEREST no município avaliado pode ter contribuído para esse
distanciamento das relações trabalho-saúde-doença, essa falta de suporte para a
realização das ações e para o acompanhamento do paciente influencia o
atendimento ao trabalhador, dificultando possíveis intervenções pelos profissionais.
Observamos também, a percepção dos participantes sobre o atendimento
prestado

ao

trabalhador

e

apesar

de

reconhecerem

à

importância
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desenvolvimento de ações para esse público, demonstraram dificuldade para
realizá-las pela falta de experiência profissional, por não compreender a influência
que o trabalho exerce na saúde do individuo e pela dificuldade de relacionar a
queixa do paciente com sua atividade ocupacional. Alguns participantes relataram
não questionar sobre a profissão do paciente, o que às vezes pode dificultar a
assistência adequada, com orientações e tratamento, evitando futuras sequelas e
limitações funcionais.
Lacaz et al. (2013) retratam que a falta de capacitação técnica da ESF para
abordar as relações trabalho - saúde – doença, pode acabar dificultando o
atendimento ao trabalhador.
No Reino Unido também foi verificada a percepção de médicos, enfermeiros e
gerentes de saúde das APS sobre a realização de ações de saúde do trabalhador,
identificando a deficiência na formação e a falta de capacitação desses profissionais,
os resultados desse estudo demonstrou a necessidade de investimento em
educação permanente nessa área (Beaumont, 2003).
Outra dificuldade apontada pelos participantes foi sobre a conscientização da
população, que muitas vezes só chegam à unidade quando já estão lesionados e
incapacitados de desenvolverem suas atividades. Porém para Evangelista et al.
(2011) este argumento não é justificável, tendo em vista que o profissional de saúde
comprometido com a ST busca promover saúde mesmo diante das dificuldades,
empoderando o trabalhador para assegurar melhores condições de vida e saúde.
No discurso dos entrevistados notamos constantemente a necessidade por
capacitação profissional, demonstrando a busca por uma assistência adequada ao
trabalhador.
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Outros estudos, como o realizado por Smith (2005) demonstraram essa
importância da qualificação profissional na área saúde-trabalho para os profissionais
da APS, melhorando a capacidade de reconhecimento de algumas doenças
ocupacionais, não permitindo a evolução do problema. Essa necessidade de
qualificação profissional na área de ST é confirmada pela relação de associação
entre as categorias semânticas, mostrada anteriormente nos resultados.
Dentro desse aspecto, estudo desenvolvido no México em 2009 mostra que
os danos à saúde por acidentes e doenças do trabalho são grandes despesas para
o Sistema de Saúde que poderiam ser evitadas (Sanchez-Roman et al., 2009).
A partir deste trabalho observamos que os profissionais da APS reconhecem
que desempenham papel importante no atendimento ao trabalhador, porém essas
ações ainda não foram incorporadas ao processo de trabalho das equipes.
Observamos ainda, sobre a dificuldade relatada por esses profissionais em realizar
atividades voltadas para esse público, pelo déficit na formação acadêmica dentro
dessa área, atribuídos à falta de experiência e capacitação profissional, realidades
retratadas por estudos datados de 2000 a 2013.

5 CONCLUSÃO

Este estudo demonstra as diferentes percepções dos profissionais de saúde
na área de Saúde do Trabalhador e emergem questões sobre a falta de experiência
profissional, sobre a prática de atendimento e experiência acadêmica vivenciada por
estes profissionais relacionada ao campo saúde-trabalho.
Concluímos que os profissionais possuem dificuldade para reconhecer
doenças ocupacionais, percebem a importância das ações voltadas para o
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atendimento ao trabalhador, mas não possuem formação acadêmica e nem
profissional para entender a influência do trabalho na saúde do paciente, dificultando
suas intervenções.
Assim, o campo Saúde & Trabalho deveria ser mais aprofundando durante os
cursos de graduação despertando o interesse e a percepção dos profissionais sobre
a saúde ocupacional, com capacitações que englobem a realidade da população.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, as ações de ST ainda não estão integradas às atividades
diárias da ESF, como foi destacado nos Quadros 1 e 2. Observa-se a inexistência
de atividades educativas voltadas para esse público e a dificuldade de visualizar
o paciente como trabalhador pelos profissionais da APS.
Destaca-se o importante papel desempenhado pela Coordenação de
Saúde do Trabalhador do Município, funcionando como apoio das equipes nos
casos de acidentes de trabalho nas unidades. Porém é necessário mais
investimentos nas questões relacionadas ao paciente trabalhador.
Sobre o ensino das relações saúde-trabalho-doença, esta necessidade
permanece pouco atendida. Observa-se que as instituições formadoras não
preparam os profissionais para a área de ST, por ser uma área pouco explorada e
reconhecida no meio acadêmico.
Por fim, este estudo reconheceu a possibilidade da inserção das ações de
ST na APS, sendo necessária a definição do fluxo de atendimento ao trabalhador,
para que as ações possam ser matriciadas e direcionadas em todos os níveis do
sistema.
Assim, ressalta a importância da qualificação profissional, estando de
acordo com a Política de Educação Permanente, considerando as necessidades
locais e o desenvolvimento dos profissionais, melhorando o atendimento prestado
ao trabalhador.
A partir deste estudo, será realizado um seminário no município de
Aparecida de Goiânia repassando os resultados encontrados, no intuito de
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despertar o interesse dos profissionais e dos gestores para o melhor atendimento
do trabalhador. Este estudo servirá como base para gestão demonstrando a
importância da capacitação profissional e como fonte de dados para os
municípios goianos.
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APÊNDICE A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), de uma
pesquisa. Meu nome é Érika Chediak Mori, sou a pesquisadora responsável e minha
área de atuação é em Saúde Pública.
Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de
aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas
vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa,
você não será penalizado (a) de forma alguma.
Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a
pesquisadora responsável, Fisioterapeuta Érika Chediak Mori, nos telefones: (62)
8169-0224/9910-0224, podendo ligar a qualquer momento e a cobrar.
Em casos de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta
pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 3521-1075 ou 3521-1076.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA
Título: “Percepção dos Profissionais de Saúde da Estratégia Saúde da
Família sobre Doenças Ocupacionais”.
Objetivos da Pesquisa: O principal objetivo desse estudo é avaliar o
reconhecimento dos profissionais de saúde da ESF do Município de Aparecida de
Goiânia – GO sobre doenças ocupacionais, como avaliam e percebem possíveis
casos de patologias relacionadas ao trabalho.
O que será necessário para participar da pesquisa: Para participar do
estudo precisamos que você responda um questionário por meio de uma entrevista.
As entrevistas serão realizadas em salas fechadas, nas próprias unidades de saúde,
sendo gravadas em formato digital de áudio (MP3) e posteriormente transcritas para
sua análise.
Riscos que podem ser provocados pela pesquisa: O estudo não oferece
riscos para sua saúde e nem em relação à sua situação funcional, uma vez que será
aplicado um questionário com algumas questões a serem respondidas e será
garantido total sigilo e proteção das suas informações.
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Benefícios decorrentes da participação na pesquisa: Entre os benefícios
relacionados à sua participação nesta pesquisa está na utilização dos dados como
suporte para as ações em gestão de saúde, estabelecimento de políticas públicas,
mostrando a possível necessidade de capacitação para o referido atendimento, além
de ser um incremento para as escolas médicas, buscando responder às reais
necessidades da população.
Pagamentos, Gastos e Indenizações: Não há despesas pessoais para o (a)
Senhor (a) ao se envolver com esta pesquisa. Sua participação será voluntária não
havendo nenhum tipo de pagamento pela sua participação. Você tem direito de
pleitear indenização em caso de danos decorrentes de sua participação.
Garantia do Sigilo: Gostaria de esclarecer que todas as informações serão
confidenciais, ou seja, o seu nome não aparecerá de nenhuma forma. É garantido
total sigilo e proteção das suas informações.
O que vai ser feito com os resultados: Os resultados serão estudados e
nos ajudarão a verificar a necessidade de uma possível capacitação para os
profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) da Estratégia Saúde da Família
sobre doenças ocupacionais. Com eles serão escritos artigos científicos e trabalhos
para Congresso. Todos os dados serão arquivados por cinco anos e após picotados
e reciclados, conforme Resolução CNS N. 196/96.
Se você não quiser participar do estudo ou se desistir de participar
depois que aceitou: É garantida a sua liberdade de não querer participar da
pesquisa, você tem a liberdade de recusar ou retirar sua permissão a qualquer
momento, sem nenhum tipo de prejuízo.

______________________________________________________________
Nome e Assinatura do pesquisador
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA
COMO SUJEITO DA PESQUISA

Eu, ________________________________________________________________,
RG/CPF __________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo
“PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA SOBRE DOENÇAS OCUPACIONAIS”, como sujeito. Fui devidamente
informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora Fisioterapeuta Érika Chediak Mori
sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos
e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar
meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.
Ainda recebi uma cópia assinada deste documento de consentimento. Autorizo a
utilização desses dados para o referido estudo, que poderá ser publicado e utilizado
em eventos científicos.
Local e data:________________________________________________
Nome e Assinatura do sujeito: __________________________________
Érika Chediak Mori
Pesquisadora Responsável
e-mail: erikafisio2009@hotmail.com
(62) 8169-0224/ 9910-0224
Alessandra Vitorino Naghettini
Prof. Dra. Orientadora
e-mail: anaghettini@gmail.com
(62) 9975-1452
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Programa de PósGraduação Ensino na Saúde. Mestrado Profissional.
Rua 235 esq. com 5ª Avenida s/n Setor Universitário - Goiânia Goiás CEP 74605050 Telefone: (62) 3209-6247.
http://www.medicina.ufg.br/sites/medicina_ensinosaude/pages/35917
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APÊNDICE B
QUESTIONÁRIO – ENTREVISTA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE
Percepção dos Profissionais de Saúde da Estratégia Saúde da Família sobre Doenças
Ocupacionais

Pesquisadora: Fisioterapeuta Érika Chediak Mori

Orientadora: Prof. (a): Dra. Alessandra Vitorino Naghettini

ENTREVISTA:
1. IDENTIFICAÇÃO

Nº____

1.1. IDADE:
1.2. SEXO: F ( ) M ( )
1.3. FORMAÇÃO ACADÊMICA:
1.4. JÁ PARTICIPOU DE ALGUM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NA
INSTITUIÇÃO?
1.5. HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ TRABALHA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA?
2. QUESTIONÁRIO
2.1. EM SUA OPINIÃO, QUAIS COMPETÊNCIAS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
PRECISAM TER PARA TRABALHAR NA ESF?
2.2. VOCÊ SABE O QUE SÃO DOENÇAS OCUPACIONAIS? DESCREVA
ALGUMA.
2.3. A DIRETRIZ DO SEU CURSO DE FORMAÇÃO CONTEMPLOU SAÚDE
OCUPACIONAL?ACHA QUE A CARGA HORÁRIA FOI SUFICIENTE?
2.4. VOCÊ JÁ TEVE OPORTUNIDADE DE ATENDER, DURANTE SEU CURSO DE
FORMAÇÃO, UM PACIENTE COM DOENÇA OCUPACIONAL OU ACIDENTE
RELACIONADO AO TRABALHO?
2.5. COMO VOCÊ AVALIA A ASSISTÊNCIA PRESTADA AO TRABALHADOR NA
ESF?
2.6. VOCÊ ACHA IMPORTANTE RELATAR A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO
PACIENTE EM SUA ANAMNESE? E ESSA INFORMAÇÃO É UTILIZADA NO SEU
DIAGNÓSTICO CLÍNICO?
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APÊNDICE C
ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA REALIZADA COM OS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE (MÉDICOS E ENFERMEIROS) DA ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF):

1. Apresentação da Pesquisadora.
2. Agradecimento ao Profissional (Médicos ou Enfermeiros), por aceitar participar
da pesquisa.
3. Apresentação dos objetivos da pesquisa procurando esclarecer o objetivo geral
do estudo, assegurando a importância da sua colaboração, garantindo sigilo das
informações.
4. Entrevistas gravadas em formato digital de áudio (MP3).
5. Guia de temas:
a. Em sua opinião, quais competências os profissionais de saúde precisam ter
para trabalhar na ESF?
b. Você sabe o que são doenças ocupacionais? Descreva alguma.
c. A diretriz do seu curso de formação contemplou Saúde Ocupacional? Acha
que a carga horária foi suficiente?
d. Você já teve oportunidade de atender, durante seu curso de formação, um
paciente com doença ocupacional ou acidente relacionado ao trabalho?
e. Como você avalia a assistência prestada ao trabalhador na ESF?
f. Fale sobre sua experiência no atendimento ao trabalhador.
g. Você acha importante relatar a atividade profissional do paciente em sua
anamnese? E essa informação é utilizada no seu diagnóstico clínico?
6. Transcrição dos arquivos gravados para análise dos dados.
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APÊNDICE D
TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA

Érika: Boa tarde, meu nome é Érika, estou finalizando meu mestrado em ensino da
saúde pela Universidade Federal e hoje vim aqui pra colher algumas informações
com você. Gostaria de agradecer pela sua participação.
Julia: Boa tarde, meu nome é Júlia, eu que agradeço.
Érika: Vamos começar, qual é a sua idade?
Julia: 33.
Érika: Formação acadêmica?
Julia: Enfermagem.
Érika: Tem alguma especialização?
Julia: Tenho uma pós em pedagogia da educação e saúde.
Érika: Já participou de algum curso de capacitação profissional aqui na instituição?
Julia: Já.
Érika: De quantos?
Julia: Vários. Durante esses 9 anos que eu estou aqui, os preconizados pelo
Ministério da Saúde, imunização, programas saúde do idoso, saúde da mulher, prénatal, muitos.
Érika: Como é seu cotidiano de trabalho na estratégia de saúde da família?
Julia: Carga horária?
Érika: É, como que é seu dia?
Julia: Nós fazemos 40 horas semanais, nós desenvolvermos de acordo com o
possível os programas preconizados pelo Ministério da Saúde, hanseníase,
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tuberculose, saúde da mulher, saúde do idoso, hiperdia, saúde da criança, que é o
CD, que a gente tem desenvolvido. Promoção e saúde. Então a gente é responsável
pelo atendimento da população, que é adstrita da nossa unidade. Nós temos 5
microáreas, e nós tentamos fazer promoção e saúde, tenta realizar todos esses
programas que eu te falei e ainda tem o atendimento da demanda da consulta
agendada e a enfermeira, no meu caso específica, fico responsável pela
capacitação dos ACS, pelo andamento da unidade, além de estar desenvolvendo os
programas e fazendo as consultas de acordo com os programas.
Érika: E há quanto tempo você trabalha aqui na estratégia de saúde da família?
Julia: 9 anos. Agora, dia 2 de fevereiro fez 9 anos que eu to no município.
Érika: Para você, o que o profissional precisa ter pra trabalhar na estratégia de
saúde da família? Quais competências o profissional precisa ter?
Julia: Primeira coisa, pode até parecer muito taxado, mas primeira coisa é gostar
mesmo, se identificar com o trabalho que é muito próximo das famílias, como o
próprio nome diz estratégia de saúde da família. Então, você tem que gostar, porque
você tem que ter o contato mesmo com as famílias, saber, conhecer a realidade, não
tem como você desenvolver um trabalho se você não conhecer a realidade daquelas
famílias que você é responsável pelo atendimento. Então, a pessoa tem que ter o
dom da comunicação, do contato, não ter medo do ser humano. A questão da
humanização na estratégia saúde da família tem que estar presente o tempo inteiro,
eu acho que a principal coisa é se identificar mesmo com a questão familiar, do
contato direto com a população. Porque você tem que desenvolver um elo,
desenvolver uma relação. O que eu ouço a maioria dos profissionais falarem,
profissionais de outras áreas de urgência e emergência, é que não se adaptariam,
porque eles não conseguem pelo que eu percebo ter relação muito próxima com os
pacientes que eles atendem. Então, eles preferem estar ali, atuando na urgência e
emergência, que atendeu, resolveu o problema e tchau. Só olha pra questão da
patologia em si. Não quer olhar pra dentro do ser humano, o que eu percebo é isso.
Além das habilidades técnicas, que são os cursos que a própria instituição, no meu
caso, na época que eu me formei não tinha a disciplina de estratégia saúde da
família então tem algumas coisas que deixa a desejar. Hoje em dia já tá bem
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diferente pelo que eu vejo, estão saindo agora já tem a disciplina estratégia saúde
da família. Então, já tem um estudo, um olhar mais direcionado pra essas questões.
Eu tive a sorte no desenvolver das atividades, fui tendo os cursos de formação, que
são os cursos preconizados pelo ministério, então a gente foi aprendendo mesmo no
dia-a-dia como trabalhar.
Érika: Você sabe o que são doenças ocupacionais?
Julia: Talvez eu não saiba tecnicamente falar, mas eu sei que são doenças
desenvolvidas no ambiente de trabalho.
Érika: Você sabe descrever alguma doença ocupacional?
Julia: Uma muito comum, que a maioria sabe, que a gente se lembra logo de
primeira é a LER, que são lesões por movimentos repetitivos. Que eu penso é que é
qualquer doença e patologia desenvolvida através do seu trabalho. Que você faz
todos os dias, que tá também relacionado a acidente de trabalho, tá no seu percurso
de trabalho, qualquer patologia que você venha a desenvolver nas atividades do seu
trabalho ou até durante o transporte para o seu trabalho.
Érika: Durante a sua formação, o seu curso de formação, teve alguma matéria que
abordou saúde ocupacional? Você acha que a carga foi suficiente, se você teve
essa disciplina, durante o seu curso de formação?
Julia: Não me lembro, teria que olhar na grade curricular para lembrar. Então, se
aconteceu foi alguma coisa bem rápida, uma palestra, o que aprendi sobre isso foi
depois mesmo. Na época não tinha, há 9 anos atrás.
Érika: Você se formou há 9 anos?
Julia: Em 2003. Vai fazer 10 anos agora em agosto.
Érika: Você já teve a oportunidade durante o seu curso de formação de atender
algum paciente com doença ocupacional ou acidente relacionado ao trabalho? Na
faculdade.
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Julia: Na faculdade não. Agora, no trabalho, eu diretamente não, mas nós já
recebemos na unidade, o médico da unidade, já atendeu várias queixas de doenças
ocupacionais. Várias queixas e eu já tive a oportunidade de atender um acidente de
trabalho. Que foi da minha técnica de enfermagem que foi uma coisa até nova, que
ela tava realizando a vacina BCG, sem os preparos, sem os EPI's e uma coisa que a
gente sempre pedia e cobrava, e espirrou vacina no olho, então ela teve lesão
ocular. Então, esse primeiro atendimento nós fizemos, preencheu a CAT, então tive
essa experiência.
Érika: Como que você avalia a assistência prestada ao trabalhador na estratégia de
saúde da família? Quando chega um trabalhador na estratégia, como que você
avalia essa assistência prestada pelos profissionais? Você acha que os profissionais
estão capacitados pra atender essa demanda? Qual que é a sua opinião?
Julia: Eu acho que, no geral, como eu trabalho na estratégia saúde da família e o
nível ambulatorial, o nosso médico da unidade atende nível ambulatorial, eu acho
que ainda nós não temos, a gente percebe que não tem preparo. A gente sabe muito
por alto as orientações que nós damos quando vem um paciente com essa queixa, é
por alto no geral, eu acho que a gente devia ter um conhecimento mais específico.
Como você me fez essa pergunta, hoje eu acho que deveria ter um curso pra nos
capacitarmos, para abrir o nosso olhar para a gente atender com mais capacitação
mesmo esses profissionais na estratégia de saúde da família. Eu acho que a gente
tá deixando a desejar nesse lado. Por mais que a gente atenda, faça a parte clínica
geral que é a solicitação dos exames, que é a orientação, a gente sempre questiona
pergunta qual que é o tipo do seu trabalho, pra gente saber se está relacionado, mas
não sabemos orientar da forma adequada. Na realidade nós não sabemos quais os
direitos o trabalhador tem para informar. Falta isso na nossa formação, falta isso no
nosso dia-a-dia. A gente correr atrás de saber, porque também somos
trabalhadores, nós também deveríamos saber os nossos direitos e acaba que a
gente não sabe tanto e não sabe informar tanto. Acho que é uma falha da nossa
parte de ir buscar e da parte da gestão nos oferecer.
Érika: Sua experiência no atendimento ao trabalhador, como que é a sua
experiência no atendimento dessa demanda, do trabalhador?
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Julia: Minha experiência na realidade é pouca, até porque como eu fico na parte da
triagem pra desenvolver os programas acaba que eu tenho pouco contato com
essas queixas, então diretamente com o paciente, com o trabalhador é pouca, até
porque a gente não relaciona, porque a maioria da população que é atendida tem
um trabalho. Então, se você for pensar algumas patologias que são queixadas para
nós tem relação com a queixa do paciente e a gente não sabe mesmo estar
relacionando isso na hora certa, na hora de uma consulta, por exemplo. Como eu
fico na parte de consulta mais dos programas, essa parte ambulatorial geralmente é
o profissional médico que atende mais. Então, nas atividades de educação e saúde,
a gente orienta às vezes, lembra dessa parte de saúde do trabalhador, para todos os
grupos, por exemplo: para os idosos, grupo de hipertensos, para gestante. A gente
orienta talvez na questão de prevenção de acidentes, das posições corretas, na
questão de estimular atividade física. É uma coisa que na saúde a gente tem feito
muito, na promoção da saúde. A gente tem estimulado a prática de atividade física
para prevenir algumas doenças muitas vezes até relacionadas com o trabalho, que é
ocupacional com o que a pessoa faz então ás vezes quando a gente atende, no
público feminino, nós temos muitas mulheres trabalhadoras que trabalham com
confecção, então nós orientamos elas não ficarem sentadas o tempo inteiro, elas
levantarem, fazerem alongamento, acaba que a gente faz essa orientação geral e
também em particular nas oportunidades quando elas queixam. Às vezes, em um
exame de prevenção, a paciente queixa que na hora de ficar na posição, queixa dor
na coluna porque ela fica muito tempo sentada e a gente acaba orientando a
questão da atividade física, de não ficar durante o horário de trabalho, uma carga
horária de 8 horas, a gente orienta pelo menos a cada 2 horas ficar de pé 15
minutos, levantar, alongar, não ficar sempre na mesma posição. A gente estimula a
questão do uso da meia kendall para estimular a circulação. Mas eu acho que tudo
isso é muito empírico, a gente tinha que se aprofundar mais, se especializar mais
nessa parte para estar ampliando essa questão da educação e saúde. A minha
experiência é essa.
Érika: Você acha importante relatar a atividade profissional do paciente na sua
anamnese? Anotar essa atuação profissional dele e relacionar com diagnóstico
clínico?
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Julia: Muito importante, até para a gente direcionar. Muito importante e sempre a
gente pergunta. Sempre tá na nossa anamnese. Tanto na minha quanto na do
profissional médico. A gente acha muito importante e é muito importante. Porque às
vezes no histórico dele você tem que tentar fazer uma associação e ver o porquê, se
tem uma origem essa queixa dele e se a gente pode ás vezes, como medidas
simples intervir e não necessariamente que seja só com a medicação que até eu
acho que essa é a parte mais da enfermagem, orientar e prevenir. Medicar já fica
para o profissional médico. Eu acho muito importante e eu sempre faço isso nas
minhas condutas, nas minhas consultas. Acho importante, faço e tento relacionar e
orientar, em cada situação é uma situação e a gente vai buscando dentro dos
conhecimentos o que a gente pode estar fazendo para prevenir e evitar.
Érika: Você tem mais alguma coisa a dizer, durante a nossa conversa que eu te
perguntei que você lembrou agora, que você queria acrescentar sobre o que
conversamos hoje?
Julia: Eu acho muito importante essa pesquisa sua, até acho porque deve ter uma
função que vai ajudar a gente no futuro a melhorar essa questão da assistência ao
trabalhador e nós já tivemos durante esses 9 anos de atendimento da estratégia
saúde da família, nós já tivemos várias, eu tive a sorte de ter tido capacitação,
falando sobre a saúde do trabalhador, mas eu acho que ainda é mínimo o que a
gente viu e acho que precisa ser melhorado essa parte, o nosso olhar e o olhar da
equipe. De todas as equipes, não só da estratégia saúde da família, mas de todos
os profissionais que atuam na saúde da família. Então, sobre a questão de na
anamnese a gente estar associando a ocupação do paciente com a queixa dele, eu
acho que se a gente fizesse isso e talvez um estudo diante disso a gente
conseguiria mudar as estatísticas, diminuir às vezes até algum número de patologia
que é muito comum pelo tipo de ocupação que a pessoa faz.
Érika: Certo, eu gostaria de te agradecer pela sua participação, muito obrigada e
qualquer duvida você pode estar entrando em contato comigo pelos meus telefones.
Julia: Eu que agradeço e pode ter certeza que eu vou entrar em contato sim.
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