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A presente pesquisa apresenta o processo de investigação sobre a efetivação do direito à 

saúde e à proteção social na atenção básica como desafios para a área de saúde do trabalhador. 

Busca ampliar a reflexão sobre a saúde do trabalhador na atenção básica do Sistema Único de 

Saúde (SUS), tendo como fundamentos o direito à saúde e o trabalho no âmbito da proteção 

social.  Investiga as necessidades na área da Saúde do Trabalhador na atenção básica, a partir da 

análise das configurações do trabalho e do processo de saúde-doença dos trabalhadores que 

acessam esses serviços. Possibilita a visibilidade dos agravos relacionados à saúde e ao trabalho e 

às demandas relacionadas à proteção social.  

Desenvolve a pesquisa no período de janeiro de 2012 a maio de 2013. Determina como 

locus o Estado do Rio Grande do Sul nas sete macrorregiões de saúde do SUS. Aponta como 

metodologia a escolha do munícipio de maior densidade populacional de cada macrorregião. 

Define como sujeitos da pesquisa os coordenadores dos Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CERESTs), situados nos municípios sede, os coordenadores da rede municipal de 

atenção básica, coordenadores de Unidade Básica de Saúde, Agentes Comunitários de Saúde e os 

usuários/trabalhadores atendidos nas unidades básicas de saúde. Analisa os dados a partir da 

triangulação de métodos.  Para sua realização, estabelece parceria com a Divisão de Saúde do 

Trabalhador da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, bem como conta com a 

participação dos coordenadores dos CERESTs entrevistados no processo de pesquisa na validação 

dos resultados da mesma. 

Socializa como resultados provisórios as dificuldades de organização da rede. Divulga o 

registro de agravos à saúde do trabalhador por macrorregiões. Demonstra a análise dos dados 

coletados nas entrevistas com os coordenadores dos CERESTs, com os coordenadores da rede 

municipal de atenção básica, com os coordenadores do serviço na Unidade Básica de Saúde, com 

os Agentes Comunitários de Saúde e com os usuários/trabalhadores dos serviços de saúde. 

Apresenta alguns desafios para a efetivação da saúde do trabalhador na atenção básica para os 

CERESTs, para os gestores da rede de atenção básica e para o serviço de atenção básica.  

 


