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Introdução 
A Saúde do Trabalhador é um campo da Saúde Pública
que tem como objeto o processo saúde-doença dos
grupos humanos em sua relação com o trabalho. Ao
Sistema Único de Saúde (SUS) é atribuída a
responsabilidade pelo cuidado à saúde dos
trabalhadores, o qual se destaca o papel da Atenção
Primária á Saúde (APS).

A equipe de Saúde da Família – PSF Vida e Saúde do
município de Dores de Campos, tem atendido com
freqüência trabalhadores acidentados no trabalho,
embora não seja reconhecida sua relação com o
trabalho, limitando assim, a adoção de ações de
intervenção mais resolutivas. É neste contexto, que este
estudo busca contribuir para a implantação das ações
direcionadas à saúde dos trabalhadores.

Objetivo
Identificar, por meio de registros na literatura técnico-
científica ações de Saúde do Trabalhador a serem
desenvolvidas na APS, de forma a contribuir para a
atenção integral à saúde dos trabalhadores no Município.

A amostra foi constituída por 12 trabalhos,
demonstrando a pouca produção acerca do tema. Sobre
as características dessas publicações, foi possível
observar uma diversidade na formação profissional dos
autores; a predominância dos gêneros artigo científico e
dissertação de mestrado e da utilização de abordagens
qualitativas. Quanto ao ano, a maioria foi publicada
recentemente, destacando 2009 com quatro (4)
publicações .

Sobre as ações de Saúde do Trabalhador a serem
desenvolvidas pelas equipes de Saúde da Família,
destacam-se: a) o mapeamento das atividades produtivas
presentes no território; b) a identificação dos riscos
relacionados à saúde dos trabalhadores; c) o registro da
ocupação dos membros das famílias; d) o atendimento
qualificado aos usuários com agravos relacionados ao
trabalho; e) a notificação dos agravos; f) ações de
Vigilância; entre outras (DIAS, 2005; CHIAVEGATTO,
2010).

Resultados

Realizou-se revisão integrativa da literatura. A amostra foi
constituída pelos trabalhos científicos indexados nos
bancos de dados BIREME, Biblioteca Virtual em Saúde e
SCIELO, utilizando os descritores Saúde do Trabalhador
and Atenção Básica; Saúde do Trabalhador and Saúde da
Família; Saúde do Trabalhador and Atenção Primária e
seguindo os critérios: publicações no período de 2000-
2011, na língua portuguesa e possuir a variável de
interesse para o estudo.

Metodologia 
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Considerações finais
A inserção das ações de Saúde do Trabalhador nas práticas
das equipes da Saúde da Família ainda é um grande
desafio. É importante que haja o desenvolvimento de
capacitação dos profissionais, para que estes reconheçam
questões, problemas e demandas de Saúde do
Trabalhador.

A partir destes resultados, as equipes das unidades básicas
de saúde do município de Dores de Campos, devem
assimilar ações de cuidado aos trabalhadores, destacando
a importância de identificar nas unidades e nos domicílios
os usuários trabalhadores e desenvolver ações que
garantam uma melhor qualidade de vida dos
trabalhadores dorenses.
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