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O Sistema Único de Saúde (SUS) paramenta sua organização sistemática a partir da 

hierarquização dos níveis de atenção à saúde, sendo a atenção básica em saúde o primeiro 

nível dos sistemas de saúde no Brasil. Dessa forma, a atenção básica é estratégica e central 

para a garantia do direito à saúde quando se constitui como um conjunto de competências e 

responsabilidades voltadas para a promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e 

reabilitação. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde 

institucionaliza-se no SUS a partir das esferas federal, estadual e municipal, previstas na 

gestão da rede de serviços em saúde. Sendo estruturada a partir dos Centros de Referência em 

Saúde do Trabalhador (CEREST), a Política de Saúde do Trabalhador possibilita ações de 

assistência e vigilância com a participação dos trabalhadores em busca da atenção integral à 

saúde. Compreende-se a saúde do trabalhador a partir das relações entre o processo de saúde-

doença resultante das condições de trabalho e a vida dos trabalhadores. As sete macrorregiões 

de saúde do estado gaúcho constituíram-secomo o lócus do estudo, sendo queo universo foi 

de 41 sujeitos, entre gestores e profissionaisda saúdee usuários da rede de serviços de atenção 

básica dos municípios selecionados. O método dialético crítico e a perspectiva de pesquisa 

mista fundamentaram e orientaram o estudo. Os dados quantitativos receberam tratamento de 

estatística simples, enquanto que a análise dos dados qualitativos se deu a partir da análise de 

conteúdo (Bardin, 1977) e da análise temática embasada (Minayo, 1992). As técnicas 

utilizadas foram entrevistas semiestruturadas, observação sistemática e levantamento de 

informações acerca das atividades da rede de Serviços Básicos em Saúde. Os resultados 

apontaram principalmente para: a dificuldade dos profissionais da saúde em reconhecer os 

usuários trabalhadores na condição de trabalhadores, o encaminhamento dos usuários para 

serviços especializados prejudica o nexo causal entre o adoecimento e a atividade laboral, a 

não integralização efetiva dos CERESTs na atenção básica como parte dos serviços de saúde 

e a insuficiência de treinamento/qualificação aos profissionais da saúde para a elaboração do 

nexo causal entre o adoecimento e o trabalho e enfim realizar a notificação de acidente de 

trabalho. Das atividades desenvolvidas pela bolsista destaca-se: a sistematização e análise de 

dados, a participação em seminários, palestras e eventos científicos, a presença em discussões 

de outras pesquisas desenvolvidas pelo NEST no mesmo período, assim como em grupos de 

estudos de temas estudados pelo núcleo e a elaboração de relatórios. 

 


