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A ciência também pode ser considerada um trabalho. Do mesmo 

modo que o trabalho efetivo nunca poderá ser integralmente 

traduzido a visibilidade, a avaliação da atividade científica 

também está longe de ser satisfatória, haja vista que o interesse é 

o resultado da pesquisa, desconsiderando aspectos essenciais 

como: o sofrimento investido, a criatividade, a mobilização 

subjetiva, o fracasso: o trabalho em si.   

(Christophe  Dejours) 



 

 

 

 

RESUMO 

 

Introdução: A criação da Rede Nacional de Saúde do Trabalhador (RENAST), em 2002, 

representou um marco importante para a saúde pública, utilizando os Centros de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) como lócus privilegiado para 

execução, articulação e pactuação de ações em Saúde do Trabalhador (ST). Focando na 

interdisciplinaridade e intersetorialidade, a ST busca um atendimento que considere as 

nuances do trabalho, pautando-se na integralidade da atenção à saúde em todos os níveis 

do SUS. Objetivo geral: Analisar a trajetória dos trabalhadores na rede de saúde do 

trabalhador. Objetivos específicos: Caracterizar os perfis dos usuários do CEREST; 

Identificar como o usuário compreende o trabalho e a relação que este tem com sua 

saúde ou adoecimento; Conhecer as principais dificuldades para acessar a rede de saúde 

do trabalhador; e Analisar as implicações subjetivas dos processos de adoecimento e 

afastamento para o trabalhador. Para tanto, utilizou-se os alicerces teóricos da 

Psicodinâmica do Trabalho para compreender as vivências subjetivas dos trabalhadores, 

bem como estudos que problematizam as implicações dos novos modos de gestão na 

subjetividade. Método: A natureza do estudo foi quanti-qualitativa, com abordagem 

descritiva e exploratória. No estudo I foi realizada uma pesquisa documental por meio 

da tabulação de 273 prontuários correspondentes aos anos de 2015 e 2016, objetivando 

conhecer os perfis dos trabalhadores atendidos no CEREST. Foram definidas variáveis, 

analisando-as a partir do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

No estudo II foram realizadas onze entrevistas com usuários acolhidos por dois Centros 

de Referência em ST. As entrevistas foram analisadas via análise de conteúdo temática 

e divididas em três categorias principais: Sobre o trabalho: Sentidos e processos 

trabalho-saúde-doença; Sobre a rede de saúde do trabalhador: Trajetórias e dificuldades 

para acessar os serviços; e por fim, Implicações do adoecimento e afastamento do 

trabalho. Resultados e Discussão: No estudo I a faixa etária predominante é de 

trabalhadores entre 21 a 30 anos (42,7%), que possuíam carteira assinada (90,1%). Os 

setores que tiveram mais usuários atendidos foram: industrial (50,0%), de serviços 

(35,0%), de teleatendimento (11,3%), comercial (2,9%) e rural (0,7%). A primeira causa 

de afastamentos foram as Tendinites, Tendinopatias e Bursites (30,5%). Verificou-se 

que a maior parte dos encaminhamentos para os centros foram feitos pelos serviços 

médicos privados (25,5%), seguido do INSS (17,9%) e indicação de colegas de trabalho 

(9,1%). Somente 1,8% destes encaminhamentos foram realizados pelo SUS. No tocante 



 

 

 

 

aos resultados do estudo II, percebeu-se que alguns sujeitos apontam o trabalho como 

algo positivo que provém sustento financeiro, independência e saúde, porém quando 

ocorre o adoecimento, há uma mudança de representatividade, passando o trabalho a ser 

vivenciado com sofrimento. Acerca da compreensão que os trabalhadores têm da 

RENAST, a maioria revelou conhecer pouco sobre a rede. As trajetórias vivenciadas 

foram singulares, apresentando percursos com inúmeras idas e vindas às instituições de 

saúde e previdência social, com destaque para as ações individuais. As principais 

dificuldades para acessar a rede foram: a pouca assistência médica na empresa, a falta 

de humanização de profissionais, a questão financeira para pagamento de exames, o 

tempo de espera nos atendimentos e a falta de acessibilidade em casos de deficiência. 

Sobre as implicações do adoecimento destacam-se: a mudança na rotina, as dificuldades 

nas tarefas diárias, o comprometimento da renda, as vivências de inutilidade e 

impotência, a falta de compreensão dos colegas de trabalho após o adoecimento e a 

interrupção de projetos de vida. Conclusão: Pretende-se com esse estudo identificar 

potencialidades e dificuldades das políticas de saúde do trabalhador. A avaliação 

contínua da rede local contribui para esclarecer uma realidade específica. Espera-se, 

portanto, auxiliar no planejamento de ações conjuntas e articuladas entre os diversos 

setores e serviços da RENAST, considerando as relações entre trabalho e subjetividade. 

 

Palavras-Chave: Saúde do Trabalhador; Psicodinâmica do Trabalho; Trabalho e 

Subjetividade; Serviços de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The creation of the National Worker Health Network (RENAST) in 2002 

represents an important landmark for Public Health, having the Reference Centers for 

Worker’s Health (CEREST)  as a privileged locus to implement, articulate and pactuate 

actions improving worker's health (WH). Focusing on interdisciplinarity and 

intersectoriality, the WH aims at completeness in health care. General objective: 

Analyze the trajectory of the workers in the health network of the worker. Specific 

objectives: Characterize the profiles of CEREST users; Identify how the user 

understands the work and the relationship it has with its health or illness;  

To know the main difficulties to access the health network of the worker and Analyze 

the subjective implications of the processes of illness and remoteness for the worker. 

For that, the theoretical foundations of the Psychodynamics of Work were used to 

understand the subjective experiences of the workers, as well as studies that 

problematize the implications of the new modes of management in the subjectivity. 

Method: The nature of the study was quantitative-qualitative, with a descriptive and 

exploratory approach. In study I, a documentary survey was carried out through the 

tabulation of 273 medical records corresponding to the years 2015 and 2016, in order to 

know the profiles of the workers attended at CEREST. Variables were defined, 

analyzing them from the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software. In 

study II, eleven interviews were conducted with users hosted by two ST Reference 

Centers. The interviews were analyzed through analysis of thematic content and divided 

into three main categories: About work: Sense and work-health-disease processes; 

About worker health network: Trajectory and difficulties to access services; and finally, 

Implications of illness and withdrawal from work. Results: In the study I, the 

predominant age group was workers aged between 21 and 30 years (42.7%), who had a 

formal contract (90.1%). The sectors with the highest number of users were industrial 

(50.0%), services (35.0%), telemarketing (11.3%), commercial (2.9%) and rural (0.7%) 

. The first cause of withdrawal was Tendonitis, Tendinopathies and Bursitis (30.5%). It 

was verified that most of the referrals to the centers were done by private medical 

services (25.5%), followed by INSS (17.9%) and colleagues (9.1%). Only 1.8% of these 

referrals were performed by SUS. Regarding the results of study II, it was noticed that 

some subjects point to work as something positive that comes from financial 

sustenance, independence and health, but when illness occurs, there is a change of 

representation, passing the work to be experienced with suffering. About the 

understanding that workers have of RENAST, the majority revealed to know little about 

the network. The trajectories experienced were unique, presenting pathways with 

innumerable comings and goings to health and social welfare institutions, with 

emphasis on individual actions. The main difficulties to access the network were: the 

lack of medical care in the company, the lack of humanization of professionals, the 

financial question to pay for exams, the waiting time in the consultations and the lack of 

accessibility in cases of disability. The implications of illness are highlighted: change in 

routine, difficulties in daily tasks, income impaired, experiences of uselessness and 

impotence, lack of understanding of co-workers after illness and interruption of life 

projects. Conclusion: The aim of this study is to identify the potentialities and 

difficulties of workers' health policies. The continuous evaluation of the local network 

contributes to clarify a specific reality. It is hoped, therefore, to assist in the planning of 

joint and articulated actions among the various sectors and services of RENAST, 

considering the relationships between work and subjectivity. 

 



 

 

 

 

Keywords: Worker's health; Psychodynamics of Work; Work and Subjectivity; Health 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A constituição brasileira de 1988, em seu artigo sexto, determina a saúde como 

um direito social, sendo dever do Estado sua garantia. Em 1990, a sociedade realizou 

manifestações intensas em busca dessa garantia, que culminou com a criação da Lei 

Orgânica da Saúde (8.080/90). Essa lei é um marco histórico e tem por finalidade 

promover e proteger a saúde, dispondo do SUS – Sistema Único de Saúde – como o 

sistema que deve desenvolver um conjunto de ações e serviços no âmbito da saúde de 

todos os brasileiros, inclusive a dos trabalhadores.  

O desenvolvimento de ações de Saúde do Trabalhador (ST) na rede pública de 

serviços de saúde, em sua primeira fase, era predominantemente assistencial com foco 

no tratamento de agravos (Santana & Silva, 2008). Após a consolidação do SUS e da 

consideração das relações produção-consumo, ambiente e saúde como determinantes do 

processo saúde-doença dos trabalhadores, foi possível evidenciar que o processo de 

adoecimento não é responsabilidade exclusiva do trabalhador, mas dos modelos de 

desenvolvimento e/ou processos produtivos.  

Nesse sentido, a saúde do trabalhador é uma área da saúde pública que pode ser 

caracterizada como um campo de conhecimentos e práticas que tem por objetivo o 

estudo, a análise e a intervenção nas relações entre trabalho e saúde-doença, mediante 

propostas programáticas desenvolvidas na rede de serviços de saúde pública, buscando 

conhecer (e intervir) nessas relações entre trabalho e saúde (Lacaz, 1996; 2007).  

Dias e Hoefel (2005) pontuam que a ampliação das ações de ST com foco na 

prevenção de riscos nos ambientes de trabalho e em ações de promoção à saúde, devem 

ir além do simples assistencialismo. Outro ponto importante para o fortalecimento do 

campo da ST foi à participação dos trabalhadores no âmbito do SUS enquanto 

importante ferramenta de controle social. 

Para a elaboração das ações no âmbito da saúde do trabalhador é necessária a 

estruturação de uma rede de conhecimentos e práticas. O campo agrega conhecimentos 

provenientes de diversas disciplinas, como Medicina Social, Saúde Pública, Medicina 

do Trabalho, Sociologia, Ergonomia, Engenharia, Psicologia, entre tantas outras 

(Cattani & Holzmann, 2011) que aliadas ao saber do trabalhador sobre o seu ambiente 

de trabalho, e suas vivências das situações de desgaste e reprodução estabelecem uma 

nova forma de compreensão das relações entre saúde e trabalho. A diversidade das 
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disciplinas que compõem tal campo é essencial para uma problematização 

interdisciplinar, valendo-se de abordagens biológicas, psicológicas, sociais, dinâmicas e 

culturais.  

O Ministério da saúde, através da Portaria n° 1.679/2002 criou a RENAST - 

Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, com o objetivo de 

estruturar e proteger a saúde dos trabalhadores. Essa rede foi estruturada e fortalecida 

pelo Ministério da saúde com a criação dos Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST) tanto regionais como estaduais, através da Portaria Ministerial 

nº 2.437/2005. Tais unidades especializadas devem planejar e elaborar ações no âmbito 

da Saúde do Trabalhador, além de capacitar a rede SUS e desenvolver pesquisas no 

campo (Brasil, 2002;2005). 

Outro avanço significativo no campo da ST foi a publicação da portaria n 1.823 

de 23 de agosto de 2012 que institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora. De acordo com Brasil (2012) a política objetiva: fortalecer a Vigilância 

em Saúde do Trabalhador (VISAT); promover a saúde e ambientes e processos de 

trabalhos saudáveis; garantir a integralidade na atenção à saúde do trabalhador; ampliar 

o entendimento de que a saúde do trabalhador deve ser concebida como uma ação 

transversal e, assegurar que a identificação da situação do trabalho dos usuários seja 

considerada nas ações e serviços de saúde do SUS. 

Vale salientar que enquanto política pública a saúde do trabalhador não deve 

restringir-se aos CERESTs, devendo ocorrer nos mais diversos serviços do SUS, tais 

como Unidades de Atenção Básica (UBS), Ambulatórios de especialidades, CAPS, 

Hospitais gerais, Serviços de Urgência e Emergência e serviços de vigilância em saúde 

(CFP, 2008). Devido à abrangência de seu campo de ação, apresenta caráter intrasetorial 

(envolvendo todos os níveis de atenção e esferas de governo do SUS) e intersetorial 

(envolvendo a Previdência Social, Trabalho, Meio Ambiente, Justiça, Educação e 

demais setores relacionados com as políticas de desenvolvimento), exigindo uma 

abordagem interdisciplinar. 

Apesar desses avanços, Lacaz (2007) aponta inúmeros desafios no tocante ao 

campo de saúde do trabalhador e problematiza que nos últimos anos o campo de saúde 

ocupacional vem voltando a ganhar espaço. De acordo com o autor isso é problemático, 

pois a linha da saúde ocupacional busca adequar o ambiente de trabalho ao homem, 

sendo uma abordagem descontextualizada, normatizante, focando em exames 

admissionais e diagnósticos, bem diferente da abordagem em saúde do trabalhador, que 
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busca resgatar o lado humano do trabalho trazendo à luz a subjetividade do trabalhador 

e valorizando a sua participação enquanto sujeito ativo no processo de saúde-doença. 

No tocante aos estudos sobre a relação entre trabalho e saúde-doença pode-se 

afirmar que são diversas correntes teóricas que se debruçam sobre a temática. As 

chamadas clínicas do trabalho, segundo Bendassolli e Soboll (2011), buscam construir o 

conhecimento, a interpretação e a análise do trabalho. Uma dessas clínicas é a 

psicodinâmica do trabalho, que coloca à subjetividade do trabalhador em cena, podendo 

ser definida como uma disciplina clínica que se apoia na descrição e no conhecimento 

das relações entre trabalho e saúde mental (Dejours, 2012).  

Para Mendes (2007) o objetivo da psicodinâmica é estudar a relação dinâmica 

entre a organização do trabalho e processos de subjetivação que se manifestam nas 

vivências de prazer e sofrimento, na saúde e no adoecimento dos trabalhadores. De 

acordo com a autora citada, o trabalho tem um duplo papel, tanto de desencadear quanto 

colaborar com o processo de saúde-doença. O trabalhador pode vivenciar o prazer 

mesmo em contextos precários, desde que o trabalho ofereça o desenvolvimento do 

espaço público da fala, da cooperação e da inteligência prática, que permite que o 

trabalho seja não só pautado em regras e prescrições, mas em um espaço de criatividade 

e cooperação (Dejours, 2012). 

Apesar do panorama desalentador das relações de trabalho no mundo 

contemporâneo e das novas formas de dominação da organização do trabalho que 

apresentam-se cada vez mais sofisticadas e “invisíveis”, é possível ao trabalhador 

conquistar o lugar de sujeito da sua história (Coutinho & Silva, 2011). A Psicodinâmica 

do Trabalho, assim como outras clínicas do trabalho, têm demonstrado preocupação em 

estudar a subjetividade em contextos laborais, indicando ser possível ao trabalhador ser 

sujeito e ator social de sua história pessoal e coletiva. 

Com o intuito de realizar um levantamento bibliográfico em torno da temática, 

procedeu-se a uma pesquisa na base de dados SCIELO – Scientific Eletronic Library 

Online (www.scielo.br) – uma biblioteca eletrônica composta por periódicos científicos 

brasileiros. Foram utilizados os descritores: “Saúde do trabalhador”,” Renast” e 

“Cerest”. Na pesquisa foram encontrados 39 artigos publicados entre os anos de 2007 a 

2017. 

Após esse trabalho exploratório inicial, foi realizado mais um refinamento dos 

dados obtidos a partir de uma leitura atenta dos títulos e resumos de cada artigo 

encontrado, eliminando os que não tivessem relação com a temática, os que se repetiam, 

http://www.scielo.br/
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e os que não fossem relevantes para o problema da pesquisa. Após realizado o 

refinamento, 26 artigos foram analisados, atendendo aos critérios propostos. Pode-se 

afirmar que a maioria dos estudos foram realizados na região Sudeste e Sul. Apenas três 

estudos foram realizados no Nordeste, especificamente no Estado da Bahia. As áreas 

aos quais as pesquisas se relacionaram foram: Saúde Coletiva, Fisioterapia, Saúde 

Mental, Vigilância e Engenharia. 

Os estudos analisados pontuam sobre a rede de saúde do trabalhador 

problematizando questões relevantes acerca da temática. Santos & Lacaz 2011; Gomes, 

Machado & Pena, 2011; Vasconcellos, 2013; Dias & Silva 2013; Machado et al. 2013; 

Cardoso & Araújo, 2016; Jacques et al., 2016, são autores importantes para a área, 

elucidando o panorama dos serviços da RENAST, propondo discussões sob a 

perspectiva de profissionais e gestores, além de propor instrumentos para avaliação da 

rede de saúde do trabalhador.  

 Nesse sentido, esta pesquisa objetiva analisar a rede de saúde do trabalhador a partir 

da perspectiva do usuário da política, o próprio trabalhador. Algumas questões 

nortearam esta pesquisa: Como se dá a trajetória do usuário na rede de saúde do 

trabalhador? Qual o perfil dos trabalhadores atendidos pelo CEREST? Como os 

usuários percebem a relação entre o trabalho, saúde e doença? Quais as implicações 

psíquicas e sociais do processo de adoecimento e afastamento do trabalho?  

Nóbrega (2015) analisou a rede de saúde do trabalhador a partir da visão dos 

profissionais do CEREST, problematizando a relevância do psicólogo para a equipe 

multiprofissional do serviço. A pesquisa suscitou questões de como seria a visão do 

usuário que acessa os serviços e as implicações subjetivas ocasionadas pelo 

adoecimento. Tais problemáticas podem oferecer uma discussão pertinente acerca do 

trabalho enquanto determinante nos processos de saúde e doença, elucidando a rede a 

partir da perspectiva do usuário como um protagonista e não mero paciente. 

De acordo com Leão e Castro (2011) a saúde do trabalhador, como campo de 

pesquisa interdisciplinar que comporta diversas perspectivas de análises das relações 

saúde/trabalho, suscita grande interesse, porém o estudo objetivo da RENAST ainda não 

mobiliza muitos pesquisadores. Os autores pontuam que são poucos os estudos que 

analisam as particularidades de implantação dos CERESTs nas diversas regiões do 

Brasil. A investigação das singularidades regionais e especificidades da criação e 

desenvolvimento desses centros ao redor do país, portanto, pode oferecer um conjunto 



17 

 

 

 

de elementos fundamentais para a avaliação da organização e funcionamento da rede de 

saúde do trabalhador como uma estratégia nacional. 

Assim, justifica-se esta dissertação na medida em que identifica-se a necessidade 

de compreender como a política de saúde do trabalhador tem se dado na Paraíba, em 

específico na cidade de Campina Grande, que atende diversas demandas de 

trabalhadores, sendo pólo regional em saúde do trabalhador para diversos municípios. 

Os estudos citados problematizam o campo da saúde do trabalhador sob a perspectiva 

de profissionais e gestores. Neste estudo buscou-se analisar a rede sob a perspectiva do 

próprio trabalhador, usuário da política. 

A Psicologia da Saúde necessita estar implicado na prática e na construção de 

políticas públicas (Pais Ribeiro, 2011). Auxiliar na compreensão e consolidação das 

políticas, assim como questionar o modelo atual de saúde pública oferecido ao usuário é 

tema relevante para área, em especial para a linha de estudo “Trabalho, Saúde e 

Subjetividade”, que compreende o trabalho humano como determinante das 

relações sociais e nos processos de saúde. 

 A Psicologia do Trabalho, que se dedica ao estudo do trabalho humano ou 

ausência deste, tem uma das suas searas de atuação a saúde do trabalhador, sendo uma 

das suas principais questões o entendimento das vivências e sentidos que esses homens 

e mulheres têm do seu trabalho. As clínicas do trabalho, dentre elas a psicodinâmica do 

trabalho, vem analisando as implicações subjetivas do trabalho e as vivências de 

sofrimento e prazer, focando na fala dos próprios trabalhadores enquanto sujeitos ativos 

nesse processo. 

Tendo em vista esses elementos, o objetivo geral da pesquisa é analisar a 

trajetória dos trabalhadores na rede de saúde do trabalhador. Como objetivos 

específicos, estabelecem-se os seguintes: 

 Caracterizar os perfis dos usuários do CEREST; 

 Identificar como o usuário compreende o trabalho e a relação que este tem com 

sua saúde ou adoecimento; 

 Conhecer as principais dificuldades para acessar a rede de saúde do trabalhador;  

 Analisar as implicações subjetivas do processo de adoecimento e afastamento 

para o trabalhador.  

No decorrer do estudo será aprofundada a temática delineada anteriormente em 

quatro capítulos principais. No primeiro capítulo estabelece-se o embasamento teórico 
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da pesquisa, delimitando conceitos importantes acerca da rede de saúde do trabalhador, 

elucidando a função dos serviços que compõem a rede, a partir das legislações vigentes. 

Além disso, busca-se problematizar a função dos centros de referência em saúde do 

trabalhador, a política nacional (PNST) e os principais desafios para a operacionalização 

da RENAST, apresentando autores que problematizam essa temática. 

No segundo capítulo são abordados elementos da teoria da Psicodinâmica do 

Trabalho, evidenciando conceitos de Trabalho e Subjetividade, Centralidade do 

Trabalho, Trabalho Real e Prescrito, Sofrimento e Prazer, Reconhecimento e 

Cooperação, e por fim, elementos que auxiliam na compreensão das implicações 

subjetivas dos novos modos de gestão para o trabalhador. 

No terceiro capítulo estão descritos os procedimentos metodológicos dos dois 

estudos realizados. No primeiro estudo foi realizado uma análise documental no 

CEREST, a partir de 273 prontuários de atendimentos realizados nos anos de 2015 e 

2016, visando traçar os perfis dos trabalhadores atendidos pelo serviço nos últimos dois 

anos. Os dados foram analisados em um programa estatístico, o SPSS. No segundo 

estudo realizou-se uma pesquisa qualitativa para abordar e privilegiar as falas dos 

trabalhadores. Para tanto, foram feitas onze entrevistas semiestruturadas, tais materiais 

foram estudados a partir da análise de conteúdo, com recorte de temas.  

No quarto capítulo estão descritas as análises dos resultados, que refletem sobre a 

compreensão dos dados obtidos a partir dos dois estudos. Os prontuários foram 

analisados a partir de três tópicos: Estudo I: Perfil dos trabalhadores atendidos pelo 

CEREST; Funcionamento da rede de saúde do trabalhador local e Perfil de adoecimento 

dos trabalhadores atendidos pelo CEREST. Já no Estudo II, as entrevistas foram 

esmiuçadas e analisadas em três categorias: Sobre o trabalho: Sentidos e processos 

trabalho-saúde-doença; Sobre a Rede de Saúde do Trabalhador: Trajetórias e 

dificuldades para acessar os serviços; e por fim, Implicações do adoecimento e 

afastamento do trabalho. Nesse capítulo foi possível aprofundar as questões teóricas 

relacionando aos resultados colhidos. 

Por fim, apresentam-se as considerações finais, apontando as contribuições que 

foram possíveis na pesquisa, além das limitações encontradas que podem ser 

respondidas por futuros estudos. 
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2 CARACTERIZANDO A REDE DE SAÚDE DO TRABALHADOR: 

DISCUSSÕES TEÓRICAS 

 

Com o propósito de contextualizar o cenário no qual insere-se essa pesquisa, 

neste capítulo serão apontados alguns aspectos relativos a rede de saúde do trabalhador, 

objetivando apresentar algumas construções, concepções e princípios que conformaram 

o que se denomina de campos de saberes e práticas da Saúde do Trabalhador. 

Destacam-se as normativas que esclarecem as funções dos serviços da RENAST, a 

política nacional de saúde do trabalhador e os estudos publicados na área nos últimos 

anos. 

 

2.1 Contextualizando a Rede de Saúde do Trabalhador 

 

Sabe-se que os movimentos sociais em prol da saúde dos trabalhadores 

ocorreram em momentos importantes da história. Nos mais diversos recantos da nação, 

milhares de grupos, movimentos e pessoas lutaram para melhorar as condições de saúde 

da população, enfrentando interesses econômicos e políticos muito poderosos. Aqui 

iremos delimitar o início da década de 1970 como um marco na defesa de propostas 

para uma nova política nacional de saúde. Essa nova proposta buscava, sobretudo, a 

saúde para todos os trabalhadores.  

Até então, de acordo com Santos (2013) o que existiam eram ações restritas nos 

chamados Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), que garantiam a saúde apenas a 

trabalhadores inseridos no mercado formal de trabalho. Os direitos sociais eram, então, 

particularistas, obtidos através da categoria profissional, e da ocupação exercida no 

âmbito do mercado, sendo a carteira de trabalho o certificado legal da cidadania.  

Após as manifestações dos anos 90, a saúde do trabalhador passou a tornar-se 

um direito constitucional e universal, expresso no Art. 200 da Constituição Federal. A 

lei passa a estabelecer como competências do Sistema Único de Saúde, a execução de 

ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como ações de ST em todos os 

níveis, citando também a proteção ao meio ambiente. Esta determinação foi firmada na 

Lei Orgânica da Saúde no Art. 6º, que define a Saúde do Trabalhador como integrante 

do campo de atuação do SUS e regulamenta os dispositivos constitucionais sobre a 

Saúde do Trabalhador (Brasil, 1990). 
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Influenciada pelo movimento da reforma sanitária italiana, de inspiração 

operária e moldada nos pilares da medicina social latino-americana, a expressão Saúde 

do Trabalhador (ST), segundo Vasconcellos (2007) foi, então, ganhando contornos de 

campo de conhecimentos e de intervenção ligados aos determinantes do processo saúde-

doença. Segundo o autor, nesse campo é possível analisar os processos produtivos e 

suas implicações sociais diretas e indiretas para os trabalhadores, suas vidas e suas 

famílias. 

As análises da relação entre trabalho e saúde-doença anteriormente eram 

estudadas, apenas, nos campos da Medicina do Trabalho e da Saúde Ocupacional. Foi 

com o surgimento da medicina social latino-americana que foi possível rever certos 

conceitos e realizar uma crítica a essa prática da medicina do trabalho até então 

dominante. A medicina social latino-americana entende a saúde e a doença como um 

processo social e de acordo com Oliveira (2001): 

 

(...) se contrapõe à Medicina do Trabalho de corte tradicional e 

tecnicista, que ao analisar os impactos do trabalho sobre a saúde, 

realiza de forma reducionista, restringindo-se à avaliação de riscos 

presentes no ambiente de trabalho, ocultando desta maneira, a 

complexa relação entre processo de trabalho e saúde. Essas 

formulações são consideradas insuficientes pela medicina social, que 

utiliza o materialismo histórico para a explicação do processo de 

trabalho, como categoria central na análise da produção social do nexo 

biopsíquico humano (p. 72).  

 

A mudança de olhar rompe com a concepção hegemônica que estabelece um 

vínculo causal entre a doença e um agente específico, ou a um grupo de fatores de risco 

presentes no ambiente de trabalho e tenta superar o enfoque que situa sua determinação 

no social, reduzido ao processo produtivo, desconsiderando a subjetividade do 

trabalhador (Mendes & Dias, 1991). Nesse sentido, com base na perspectiva social 

latino-americana, o interessante é colocar os trabalhadores como sujeitos capazes de 

pensar e de se pensarem, produzindo uma experiência própria, no conjunto das 

representações da sociedade.  

Vasconcellos (2007) pontua que a ST amplia o objeto de intervenção sobre a 

produção stricto sensu (processos e ambientes de trabalho), incorporando outras 

variáveis, como as sociais e econômicas. Além disso, incorporou o trabalhador, 

enquanto sujeito e protagonista, ao desenvolvimento do campo de produção de 

conhecimentos e de intervenção.  
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No Brasil, os primeiros centros de referência e programas de saúde do 

trabalhador, de acordo com Leão e Vasconcelos (2011) eram pautados, ainda, no 

modelo da medicina do trabalho e não estabeleciam nenhuma comunicação com os 

outros serviços de saúde, tornando-se centros isolados. Com a criação da RENAST, 

buscou-se uma estruturação da rede de saúde do trabalhador que pudesse articular as 

ações em todos os níveis do SUS, desde a atenção básica até a alta complexidade. 

De acordo com Gomez et al. (2011) a potencialidade da análise dos processos de 

trabalho vem condicionadas à adoção do tratamento interdisciplinar, contemplando o 

contorno social, político, econômico, cultural, além das características dos processos de 

trabalho com potencial de repercussão de saúde, inclusive na subjetividade dos 

trabalhadores. Logo, a saúde do trabalhador vai sendo inscrita enquanto um direito, 

seguindo os princípios do SUS de integralidade e universalidade de acesso. Um ponto 

importante a se considerar é a identificação do trabalhador-sujeito, protagonista da ação 

político institucional, inclusive na construção de conhecimentos e instrumentos de 

intervenção (Vasconcellos & Machado, 2013). 

Porém apesar dos avanços citados no campo da ST, Gomez et al. (2011) 

lembram que há inúmeros desafios para a sua operacionalização, expressas na falta de 

construção de políticas integradas, intersetoriais, capazes de orientar linhas de ação, 

além de poucas avaliações efetivas e adequadas da rede de saúde do trabalhador. 

Vasconcellos (2007) pontua que:  

 

(...)no espectro de abrangência das políticas públicas, a área de saúde 

do trabalhador ainda não vem merecendo relevância como política de 

Estado pois há a perpetuação de uma equívoca fragmentação da área 

intra-setorial, que desconsidera a categoria trabalho como 

determinante central de situações de saúde-doença, sem o devido 

componente articulador de áreas da atenção básica, epidemiologia, 

vigilância e assistência (...) Além disso, do ponto de vista extra-

setorial inexistem articulações entre os setores governamentais de 

saúde, meio ambiente, trabalho e previdência (Vasconcellos, 2007, p. 

18) 
 

Assim, existem políticas e normativas que regem a funcionalidade da rede de 

saúde do trabalhador, no entanto a rede ainda não consegue se articular da forma que a 

RENAST objetiva. A pouca articulação entre os setores é um grande desafio, pois como 

já citado, para a realização de ações no campo da saúde do trabalhador é necessário o 

envolvimento de uma rede que trabalhe a partir da intersetorialidade. 
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 A intersetorialidade pode ser compreendida como uma articulação das 

possibilidades dos distintos setores de pensar a questão complexa da saúde. A 

corresponsabilidade, ou seja, a responsabilidade dividida entre duas ou mais entidades 

na garantia da saúde como direito humano, conduz a cidadania e a integralidade da 

atenção (Brasil, 2010). A intersetorialidade é uma importante estratégia de reconstrução 

das práticas de saúde e apesar do diálogo intersetorial entre os profissionais ser uma 

tarefa difícil, é de extrema importância que esse diálogo exista para a construção de 

decisões e resoluções de problemas e situações na rede de serviços.  

A condição básica para a implementação das ações de Saúde do Trabalhador nos 

serviços de saúde, de acordo com as normativas vigentes, é o estabelecimento da 

relação causal ou do nexo entre um determinado evento de saúde – dano ou doença – 

individual ou coletivo, potencial ou instalado, e uma dada condição de trabalho e 

profissão (Brasil, 2001). O nexo causal ou nexo técnico, entre a doença e a atividade 

atual ou pregressa do trabalhador representa o ponto de partida para o diagnóstico e a 

terapêutica correta, mas, principalmente, para a adoção de ações no âmbito do sistema 

de saúde.  

De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, pode-se dizer que, de um 

modo geral, o estabelecimento da relação causal entre doença e trabalho consideram: “a 

natureza da exposição, a história ocupacional, o grau ou intensidade da exposição, o 

tempo de exposição e tempo de latência, as evidências epidemiológicas e o tipo de 

relação causal com o trabalho” (Brasil, 2001, p. 31). 

Além do exame clínico - físico e mental- e exames complementares, o nexo 

causal deve considerar o estudo do local de trabalho; da organização do trabalho; a 

ocorrência de quadro clínico ou subclínico em trabalhador exposto a condições 

agressivas; a identificação de riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de 

acidentes e outros; o depoimento e a experiência dos trabalhadores; os conhecimentos e 

as práticas de outras disciplinas (Brasil, 2001). Tal nexo entre trabalho e doença deve 

sempre ser precedida da reflexão sobre quais medidas preventivas podem ser feitas para 

que outros trabalhadores não estejam expostos às mesmas condições.  

É importante lembrar que, apesar da importância da abordagem 

multiprofissional para a atenção à saúde do trabalhador, o estabelecimento da relação 

causal ou nexo técnico entre a doença e o trabalho é de responsabilidade do médico, que 

deverá estar capacitado para fazê-lo. Essa atribuição está disciplinada na Resolução do 

Conselho federal de Medicina n.º 1.488 de 1998 (Brasil, 2001).  
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Tal resolução também elucida as atribuições e deveres do perito-médico de 

instituições previdenciárias e seguradoras, afirmando que estes devem avaliar a 

capacidade de trabalho do segurado, através do exame clínico, analisando documentos, 

provas e laudos referentes ao caso; subsidiar tecnicamente a decisão para a concessão de 

benefícios;  comunicar, por escrito, o resultado do exame médico-pericial ao periciando 

e orientar o periciando para tratamento quando eventualmente não o estiver fazendo e 

encaminhá-lo para reabilitação, quando necessária.  

 

1.2 Funções dos serviços que compõem a atenção integral à Saúde do Trabalhador 

de acordo com as normativas 

 

Foram investigadas as legislações sobre saúde do trabalhador objetivando 

conhecer como as políticas dessa área atendem as necessidades de atenção integral aos 

trabalhadores. De acordo com Brasil (2011) a integralidade na ST deve incluir a 

articulação entre as ações individuais, de assistência e de recuperação dos agravos, com 

ações coletivas, de promoção, de prevenção, de vigilância dos ambientes, processos e 

atividades de trabalho, e de intervenção sobre os fatores determinantes na saúde dos 

trabalhadores. Além disso, inclui a articulação entre as ações de planejamento, 

conhecimento técnico e saberes, valorizando as experiências e subjetividade dos 

trabalhadores e destes com as respectivas práticas institucionais (grifo nosso). 

 De acordo com o Ministério da saúde (2002) o quadro institucional relativo à 

saúde do trabalhador deve ser composto pelo Ministério do Trabalho e Emprego – 

MTE, Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS, Ministério da 

Saúde/Sistema Único de Saúde – MS/SUS e Ministério do Meio Ambiente – MMA. 

Atualmente o MTE e MPAS estão denominados de: Ministério do Trabalho e 

Previdência (MTPS). A seguir será apresentado o que cada um desses setores tem em 

termos de especificidades, sendo necessário esforços para que seja possível articular e 

racionalizar a atuação destes distintos setores da rede de ST. 

Em primeiro lugar, o papel do Ministério do Trabalho e Previdência (MTPS), 

entre outros, é de realizar a inspeção e a fiscalização das condições e dos ambientes de 

trabalho em todo o território nacional. Para dar cumprimento à essa atribuição, apoia-se 

fundamentalmente na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nas Normas 

Regulamentadoras (NRs) e nas Normas Regulamentadoras Rurais (NRRs). Essas 

normas vêm sendo continuamente atualizadas, e constituem-se nas mais importantes 
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ferramentas de trabalho desse ministério, no sentido de vistoriar e fiscalizar as 

condições e ambientes de trabalho, visando garantir a saúde e a segurança dos 

trabalhadores (Brasil, 2002). 

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é o responsável pela perícia 

médica, reabilitação profissional e pagamento de benefícios aos trabalhadores. De 

acordo com Brasil (2002), somente os trabalhadores assalariados, com carteira de 

trabalho assinada, inseridos no chamado mercado formal de trabalho, terão direito ao 

conjunto de benefícios acidentários garantidos pelo MTPS.  

Só deverá ser encaminhado à Perícia Médica do INSS quando o problema de 

saúde apresentado necessitar de um afastamento do trabalho por período superior a 15 

(quinze dias). O pagamento dos primeiros 15 dias de afastamento é de responsabilidade 

do empregador. No que concerne aos auxílios pagos pelo INSS, de acordo com o 

Ministério da saúde, há dois tipos de auxílio-doença: o auxílio-doença acidentário e o 

auxílio-doença previdenciário (Brasil, 2008), 

O auxílio doença acidentário (benefício 91) ocorre por acidente de 

trabalho/doença ocupacional. O trabalhador faz jus a ele quando há comprovação, pela 

perícia médica do nexo causal entre o trabalho exercido e o acidente ou doença 

apresentada. Após a alta deste tipo de benefício e consequente volta ao trabalho, o 

trabalhador tem um ano de estabilidade no emprego. Havendo redução na capacidade de 

trabalho devido às sequelas, o trabalhador pode ter direito ao auxílio.  

Para o INSS, o instrumento de notificação de acidente ou doença relacionada ao 

trabalho é a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT). A CAT é o documento 

emitido pelo empregador comunicando à Previdência Social a ocorrência de acidente do 

trabalho ou doença relacionada ao trabalho, como determina a Lei n. 8.213/91 (art. 22), 

sob pena de multa em caso de omissão. Deve ser emitido no prazo de 24 horas após a 

ocorrência do acidente ou diagnóstico da doença, ou imediatamente, em caso de óbito. 

Também pode ser emitida - mesmo fora do prazo - pelo médico, pelo familiar, por um 

dependente do segurado, pelo sindicato ou por uma autoridade pública, e nesse caso o 

INSS enviará carta à empresa solicitando sua emissão (Brasil, 2002). 

Já o auxílio doença previdenciário é concedido quando não há vínculo da doença 

com o trabalho (benefício 31). O INSS tem uma grande resistência para reconhecer o 

nexo causal e conceder o benefício 91. Esta situação é benéfica para as empresas, pois 

diminui as estatísticas dos acidentes de trabalho. Assim, apesar da legislação, é comum 

o INSS negar o nexo casual, deixando de reconhecer o acidente do trabalho e 
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concedendo apenas o benefício auxílio-doença previdenciário (B-31). O prejuízo do 

trabalhador fica evidente, pois a empresa fica desobrigada de depositar o FGTS e o 

trabalhador não possui estabilidade quando retorna ao trabalho. Assim, a 

responsabilização da empresa pela doença ou pelo seu agravamento se torna mais 

difícil. Em caso de afastamento e de concessão do benefício auxílio-doença 

previdenciário (B-31) que seja efetivamente acidente de trabalho, é possível realizar um 

pedido de conversão de benefício perante o INSS (Brasil, 2002; 2008). 

Já no tocante as funções dos serviços que compõem o Ministério do Meio 

Ambiente – MMA, de acordo com Brasil (2002), a área tem importância na 

identificação dos fatores de risco ambiental. As intervenções nos ambientes e processos 

de trabalho, como no entorno, tem em vista a qualidade de vida dos trabalhadores e da 

população circunvizinha. O MMA também deve realizar sua missão institucional de 

estabelecer articulações com setores da sociedade civil organizada, devendo trabalhar 

em sintonia permanente com setores de governo, em especial da saúde, educação e 

trabalho.  

De acordo com Rigotto (2003) a aproximação dos campos da Saúde do 

Trabalhador e da Saúde Ambiental ocorro devido a compreensão de que os mesmos 

processos produtivos são responsáveis pela degradação do ambiente, em particular dos 

ambientes de trabalho, acarretando danos e agravos à saúde da população geral e dos 

trabalhadores. Tal ampliação da discussão acerca dos efeitos dos processos de produção 

e consumo sobre a saúde e o ambiente, presentes na sociedade moderna, tem sido 

acompanhada de crescente institucionalização das ações de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador e Saúde Ambiental nos três níveis de gestão do SUS, expressa em 

documentos normativos do atual modelo de atenção à saúde no país. 

Por fim, explana-se o papel do Ministério da Saúde - MS como fundamental, 

sendo responsável pelas ações de ST com base em princípios gerais do SUS: 

universalidade, integralidade, equidade, descentralização/regionalização e participação 

da comunidade. A atenção integral a saúde do trabalhador proposta pelo SUS contempla 

ações envolvendo toda a rede de serviços de saúde, considerando o papel do trabalho na 

determinação das condições de saúde ou de doença, em particular os riscos e perigos 

presentes nos processos de trabalho (Brasil, 2011). 

No tocante as ações em ST na atenção primária, Dias e Ribeiro (2011) pontuam: 
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A organização da atenção à saúde dos trabalhadores a partir da APS 

reveste-se de especial importância, quando se considera a capilaridade 

do sistema e a possibilidade de fazer a atenção integral à saúde chegar 

o mais próximo de onde as pessoas vivem e trabalham, e o potencial 

desses serviços para identificar as necessidades de saúde da população 

adscrita no território e relacioná-las às atividades produtivas para 

planejar e executar as ações (p.34). 

 

As ações de ST na Atenção Primária à Saúde devem contar com o apoio e 

acompanhamento das áreas técnicas estaduais e municipais de saúde do trabalhador e, 

em especial, dos CEREST, que deverão atuar como apoiadores técnicos e pedagógicos 

para o desenvolvimento das ações de Saúde do Trabalhador na APS (Dias & Ribeiro, 

2011). 

A contribuição da APS para a atenção integral à saúde do trabalhador, de acordo 

com Dias e Silva (2013) pressupõe o conhecimento sobre as atividades produtivas, 

sobre o perfil epidemiológico do território e das situações de vulnerabilidade da 

população. Com base nesses conhecimentos é possível o planejamento de ações e a 

incorporação do trabalho enquanto determinante dos processos de saúde. 

Acerca das funções dos serviços de Urgência e Emergência no tocante as 

demandas de ST, evidencia-se a prestação da assistência ao acidentado ou intoxicado, o 

estabelecendo da relação do agravo com o trabalho, a notificação à vigilância 

epidemiológica e o encaminhamento de referência do usuário para acompanhamento nas 

Unidades Básicas de Saúde, no território onde vive. Os profissionais dessa área, 

segundo Dias e Ribeiro (2011) devem estar preparados para reconhecer o usuário 

enquanto trabalhador, orientando-o no acesso à rede e oferecendo-o uma assistência de 

qualidade e com resolutividade 

Outros importantes serviços para a atenção integral a ST são os centros de 

especialidades, tais centros ofertam consultas e exames especializados visando ao 

diagnóstico e tratamento de casos mais complexos, devendo ser espaço de interlocução 

com os profissionais das equipes da atenção básica e demais serviços da rede (Dias & 

Ribeiro, 2011). 

Como dito anteriormente, a criação da RENAST no âmbito do SUS, permitiu 

inúmeros avanços, dentre os quais, segundo Vasconcellos (2007), pode-se citar a 

capacidade de possuir dotação orçamentária própria; a elaboração de protocolos de 

agravos e procedimentos; a ampliação dos centros de referência pelo país e os processos 

de capacitação para toda a rede SUS. 



27 

 

 

 

 O papel do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) é o de 

operar como lócus privilegiado de execução, articulação e pactuação de ações de saúde, 

intra e intersetorialmente, ampliando a visibilidade da área de Saúde do Trabalhador. Os 

CERESTs, segundo Brasil (2005): 

(...) precisam estar articuladas com os demais serviços da rede do SUS 

e outros setores de governo que possuem interfaces com a Saúde do 

Trabalhador. Os mesmos devem orientar e fornecer retaguarda, a fim 

de que os agravos à saúde relacionados ao trabalho possam ser 

atendidos em todos os níveis de atenção do SUS, de forma integral e 

hierarquizada (p. 40).  

 

Dentre as atribuições dos CERESTs, previstas na Portaria GM/MS 2.728/05, 

estão: I. Prover suporte técnico adequado às ações de Saúde do Trabalhador; II. 

Recolher, sistematizar e difundir informações de interesse para a Saúde do Trabalhador; 

III. Apoiar a realização das ações de vigilância em Saúde do Trabalhador; IV. Facilitar 

os processos de capacitação e educação permanente para os profissionais e técnicos da 

rede do SUS e dos participantes do controle social (Brasil, 2005). 

  Para executar suas atividades, cada CEREST pode desenvolver e implantar 

núcleos técnicos de atividade, tais como: Atendimento e Acolhimento aos Usuários; 

Controle Social, Comunicação e Educação Popular; Educação e Capacitação 

Profissional Permanente; Vigilância em Saúde do Trabalhador e Informação; Parcerias e 

Articulações Interinstitucionais; Organização da Rede Local da Assistência; Regulação 

da Assistência; Cooperação Técnica e de Supervisão das Ações de Saúde do 

Trabalhador na Rede de Serviços e; Seleção e Acompanhamento da Implantação dos 

Municípios Sentinelas (Brasil, 2005). 

No estado da Paraíba existem quatro Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador habilitados, sendo um estadual e três regionais localizados nos municípios de 

João Pessoa; Campina Grande e Patos (Santos & Lacaz, 2011). Tais serviços 

desempenham, enquanto instância da RENAST, função de suporte técnico, de educação 

continuada, de coordenação de projetos de assistência, promoção e vigilância à saúde 

dos trabalhadores no âmbito de sua abrangência, assumindo papel de apoio matricial 

para o desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador na assistência e vigilância 

em saúde. 

Mesmo considerando a implementação dos CERESTs como um importante 

avanço para a ST, Santos e Lacaz (2011) afirmam que tais centros ainda encontram-se 

excluídos do sistema como um todo, ou seja, a articulação com todos os níveis de 
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atenção do SUS são limitadas. Há ainda outros problemas apontados pelos autores, 

como: a persistência do modelo assistencial centrado na consulta médica individual em 

detrimento das ações coletivas, a insuficiência ou inexistência das ações de promoção e 

prevenção à saúde e o despreparo dos recursos humanos para a abordagem das questões 

da saúde dos trabalhadores. 

Outra questão apontada por Santos (2001) é a de que os CERESTs tornaram-se 

porta de entrada dos trabalhadores com doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho, 

assim, não se constituem como uma unidade de referência em saúde do trabalhador, mas 

como um espaço de acolhimento ou de atendimento médico e fisioterápico. Esse fato 

coloca em questão o desafio que o CEREST tem de ter seu papel definido na rede, pois 

ele não deve ser reconhecido apenas como porta de entrada, mas enquanto um 

importante centro articulador que intervém na prevenção de acidentes e processos de 

trabalho nocivos à saúde. 

Para finalizar o papel do MS no âmbito da rede de saúde do trabalhador, vale 

salientar a relevância do controle social. Tal controle deve operacionalizar-se 

convocando a participação de organizações de trabalhadores e empregadores por 

intermédio das Conferências de Saúde e dos Conselhos de Saúde, bem como por meio 

das Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador (CIST) vinculadas aos 

respectivos Conselhos (Brasil, 2009). 

A participação dos trabalhadores nesses espaços e principalmente através das 

organizações sindicais é de suma importância para o aprimoramento de programas de 

saúde de trabalhador. Além da participação nas instâncias colegiadas de gestão do SUS, 

os conselhos de saúde, as CISTs, de acordo com Rios (2014), tem um importante papel, 

o de realizar a articulação entre o conjunto das entidades representativas dos 

empregados, empregadores, instituições da sociedade civil e órgãos públicos, direta ou 

indiretamente responsáveis pela preservação e recuperação da saúde do trabalhador, 

sendo um importante aparato do controle social. 

Em razão da importância da informação sobre os agravos e doenças relacionados 

ao trabalho e com o intuito de dar visibilidade social aos problemas de saúde dos 

trabalhadores, particularmente junto aos gestores e o controle social do SUS, foi 

proposta a estratégia de criação da Rede Sentinela em Saúde do Trabalhador, pela 

Portaria 777/04 (Dias & Ribeiro, 2011). A rede de unidades sentinela faz parte dos 

dispositivos da RENAST e sua implementação definida em nível local e regional por 
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gestores e técnicos dos municípios. Sua habilitação é feita mediante processo de 

pactuação nos respectivos Colegiados de Gestão Regional.  

De forma geral, qualquer unidade de saúde, desde as unidades de atenção 

primária à saúde até as referências especializadas, pode ser constituída como unidade 

sentinela. Ainda assim, os casos confirmados de agravos relacionados ao trabalho de 

notificação compulsória pela Portaria n° 104/2011 devem ser notificados em todas as 

unidades de saúde. Quando a confirmação não puder feita, os casos deverão ser 

encaminhados para referências especializadas, dentro dos fluxos locais e especificidades 

do agravo (Brasil, 2011). 

No que tange a Vigilância em Saúde do Trabalhador, sabe-se que esta é 

estabelecido pela portaria 3.120/MS, compreendida como “uma atuação contínua e 

sistemática, ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os 

fatores determinantes e condicionantes dos problemas de saúde relacionados aos 

processo e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social e 

epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e avaliar as intervenções sobre 

esses aspectos, de forma a eliminá-los ou controlá-los” (Brasil, 2002).  

Sem desmerecer todos os avanços obtidos no campo, percebe-se ainda, a prática 

de vigilância em ST como incipiente, mal definido dentro das práticas de saúde, como 

aponta Ribeiro et al. (2001). Segundo os autores, o atual momento político-social do 

Estado brasileiro traz novos desafios à prática da Vigilância. A intensificação da 

acumulação do capital, o aumento do desemprego, a fragmentação e a 

insustentabilidade do modelo sindical, a “flexibilização” das relações de trabalho, a 

intensa terceirização, o convívio de modos de produção avançados com outros 

profundamente retrógrados, são questões que impelem a ação técnica a criar (e recriar) 

cotidianamente suas estratégias de trabalho. 

 

1.2.2 Política Nacional de Saúde do Trabalhador 

 

A realização da 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, realizada em 

2005, com ampla participação social, discutiu sobre avanços e dificuldades encontrados 

na concretização da área de Saúde do Trabalhador no SUS. Após sete anos houve a 

conquista da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNST), 

instituída a partir da Portaria nº 1.823, de 23 de agosto 2012. Tal política tem como 

http://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/portaria-n%C2%BA-104-25-janeiro-2011
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finalidade o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, devendo-se 

alinhar ao conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS (Brasil, 2012). 

Na PNST são considerados sujeitos da política todos os trabalhadores, homens e 

mulheres, independentemente de sua localização, urbana ou rural, de sua forma de 

inserção no mercado de trabalho, formal ou informal, de seu vínculo empregatício, 

público ou privado, assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativados, 

aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado ou desempregado. Segundo Brasil (2012) a 

política situa princípios e diretrizes de universalidade, integralidade, participação da 

comunidade e dos trabalhadores, descentralização, hierarquização, equidade e 

precaução. E em seguida traz a importância do trabalho articulado em rede de forma 

intersetorial. 

A PNST pontua que a realização da articulação de tal rede requer mudanças 

substanciais nos processos de trabalho em saúde, na organização da rede de atenção e na 

atuação multiprofissional e interdisciplinar, que contemplem a complexidade das 

relações trabalho-saúde (Brasil, 2012).  

De acordo com seu Art. 7º, a PNST deve priorizar pessoas e grupos em situação 

de maior vulnerabilidade, como aqueles inseridos em atividades ou em relações 

informais e precárias de trabalho, em atividades de maior risco para a saúde, submetidos 

a formas nocivas de discriminação, ou ao trabalho infantil, na perspectiva de superar 

desigualdades sociais e de saúde e de buscar a equidade na atenção. 

Referindo-se à análise da situação de saúde dos trabalhadores afirma que é 

necessário promover a articulação das redes de informações, tendo a concepção de que 

as informações em saúde do trabalhador, presentes em diversas bases e fontes de dados, 

devem estar em consonância com os princípios e diretrizes da Política Nacional de 

Informações e Informática do SUS. Além disso é necessário o compartilhamento de 

informações de interesse para a saúde do trabalhador, mediante colaboração intra e 

intersetorial, entre as esferas de governo, e entre instituições, públicas e privadas, 

nacionais e internacionais (Brasil, 2012). 

Em suma, A PNST é uma política instituída há apenas seis anos e por isso a 

necessidade do fortalecimento e da reflexão de suas diretrizes para a construção de 

práticas consolidadas são fundamentais. A PNST enquanto conquista do povo deve ser 

operacionalizada em diversos espaços, cabendo aos profissionais apropriarem-se da 

mesma para que ações efetivas e humanizadas sejam possíveis e viabilizadas a todo 

trabalhador. 
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2.3 Levantamento de estudos na área de saúde do trabalhador 

 

Como dito anteriormente, foi feito uma pesquisa na base de dados Scielo acerca 

do estado de arte na área de saúde do trabalhador, com ênfase nos estudos que analisam 

a RENAST e os CERESTs. A análise dos 26 artigos permitiu conhecer algumas 

pesquisas e estudos publicados nos últimos anos.  

O estudo de Machado et al. (2013) teve como objetivo verificar o panorama de 

implantação da Rede Nacional de Atenção Integral em Saúde do Trabalhador 

(RENAST) no Sistema Único de Saúde (SUS) dos anos de 2008 e 2009. Os autores 

realizaram essa pesquisa a partir da perspectiva de profissionais da rede, constatando 

que as principais ações realizadas no serviço são relativas as inspeções para avaliação 

de ambientes de trabalho. Além disso, constaram que há uma relativa participação dos 

trabalhadores nas Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador (CIST) dos 

Conselhos de Saúde. Porém é necessário a intensificação da capacidade de análise das 

informações decorrentes das ações de vigilância e do registro de casos. 

Jacques, Milanez e Mattos (2010) apresentaram em seu estudo um instrumento 

para o acompanhamento e futura avaliação da implantação e implementação da 

RENAST, com o objetivo de construir um sistema de indicadores para monitoramento 

dos CERESTs. Tal instrumento mostra-se de suma importância no contexto da saúde do 

trabalhador, pois há poucos métodos avaliativos da política (Santos & Lacaz, 2013). 

O estudo de Sanches et al. (2009) analisou as ações do CEREST de Bauru-SP no 

trabalho de vigilância em saúde do trabalhador, especificamente em uma usina do setor 

canavieiro. Foram constatadas em lócus inúmeras irregularidades que atingem os 

trabalhadores. Os autores pontuam que apesar do serviço conseguir realizar tais ações, a 

inexperiência, o despreparo, as dificuldades nas relações interinstitucionais intra e extra-

SUS e a grande complexidade do setor são grandes obstáculos a serem ultrapassados 

para uma real transformação dos ambientes de trabalho. 

No estudo de Leão e Castro (2011) objetivou-se analisar a implantação de um 

CEREST no norte fluminense. Os autores observaram que as ações da prevenção, 

promoção e vigilância em saúde do trabalhador demandavam maiores articulações intra 

e intersetoriais, porém contavam com pouca da participação social e de entidades 

sindicais. Além disso, o foco do trabalho no CEREST ao invés de ser a relação entre o 

processo de trabalho e a saúde, se concentrou na doença em si. Os entraves técnico-
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políticos, além dos problemas estruturais e de gestão, deveriam ser resolvidos com a 

chegada da RENAST, o que de fato não aconteceu inteiramente no serviço. 

O estudo de Caetano et al. (2012) analisou as representações sociais do processo 

saúde-doença entre trabalhadores portadores de distúrbios osteomusculares relacionados 

ao trabalho (DORT), que eram usuários do Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST) de Juiz de Fora- MG. Foi elucidado que para os trabalhadores, 

o adoecimento e a incapacidade laboral representam uma lacuna dolorosa e a destruição 

dos projetos de vida. Em outro estudo realizado por Caetano et al (2010) foi analisado o 

perfil dos trabalhadores com LER/DORT e a assistência fisioterapêutica aos quais são 

submetidos. 

Takahashi et al. (2010) analisaram o programa de reabilitação profissional para 

trabalhadores com incapacidades por LER/DORT em Piracicaba-SP. O serviço funciona 

desde 2007, a partir da reconstituição do modelo assistencial e de vigilância em Saúde 

do Trabalhador. Um dos pontos a serem destacados na pesquisa é a evidência de que há 

uma divergência entre a lógica do cuidado do SUS (assistência e prevenção) e a do 

INSS (agência seguradora). De acordo com os autores supracitados, tal fato acaba 

gerando contradições e conflitos cotidianos, que aparecem na condução dos casos, 

podendo comprometer o tratamento e a reabilitação profissional dos trabalhadores. 

Em tal estudo também foram elucidados propostas que poderiam contribuir para 

uma execução mais eficaz da reabilitação profissional como política pública. Takahashi 

et al. (2010) sugerem que a capacitação em Ergonomia de médicos-peritos do INSS 

contribuiriam para a desconstrução da ideologia do trabalho “ominiprofissional”. 

Segundo os autores tal conceito do trabalho “ominiprofissional”, muito utilizado em 

manuais periciais de seguradoras privadas e públicas, analisa a capacidade do trabalho 

humano de forma abstrata, desvinculada da dinâmica das cargas laborais em situações 

concretas do trabalho real. Este conceito é cotidianamente operacionalizado pela 

Previdência Social, justificando altas precoces, sem que os trabalhadores acidentados e 

adoecidos do trabalho estejam devidamente reabilitados, levando-os à vulnerabilidade. 

Nessa mesma direção, o estudo realizado por Vianna et al. (2017) aponta a 

necessidade de capacitações contínuas para as equipes de CERASTs, evidenciando a 

carência na área da Visat. De acordo com os autores, a maior regularidade na oferta de 

cursos, principalmente naqueles voltados para atualização sanitária, revisão legal, 

noções de administração e direito administrativo podem contribuir para uma melhoria 

dos serviços. 
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No estudo de Dias e Silva (2013) as ações de atenção aos trabalhadores a serem 

desenvolvidas pelas equipes da Atenção Primária em Saúde (APS) são essenciais. O 

diagnóstico situacional; a caracterização do perfil demográfico epidemiológico dos 

trabalhadores; o planejamento das ações com priorização de intervenções sobre 

problemas de saúde de maior frequência, risco e vulnerabilidade; a assistência ao 

trabalhador vítima de acidente ou doença relacionada ao trabalho; as ações educativas e 

de promoção da saúde; e as ações caracterizadas como de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador são alguns exemplos. Porém, de acordo com as autoras, há limitações para 

o desenvolvimento dessas ações. 

Santos e Lacaz (2011) discutem sobre alguns desafios para a consolidação das 

ações de saúde de trabalhadores na rede do SUS. Um dos primeiros destaques é a falta 

da intersetorialidade, que acaba gerando intervenções com uma lógica assistencial 

centrada na consulta médica e na abordagem individual do trabalhador.  

A vigilância em saúde do trabalhador é também um desafio na área, pois é tida 

como sinônimo de inspeção do local do trabalho. Essa concepção é limitada, pois as 

ações da VISAT devem compreender a implementação de efetivas mudanças nas 

condições de trabalho. Para tanto, a atuação intersetorial, suas interfaces com a 

vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental são essenciais.  

Outro desafio no campo da RENAST é relativa a abrangência regional dos 

CERESTs. De acordo com Santos e Lacaz (2013) apesar da organização regional dos 

serviços, muitos tem limitado e priorizado sua atuação sobre o município sede, 

dificultando a cobertura de trabalhadores que residem em outras localidades.  

No que concerne a participação dos trabalhadores no âmbito da política, é 

essencial que os CERESTs incluam intervenções a partir da mobilização dos próprios 

trabalhadores. A necessidade do controle social no planejamento e acompanhamento de 

ações na RENAST pode contribuir significativamente para uma rede mais democrática 

(Santos & Lacaz,2011). 

Em suma, o movimento de tendência mundial que emerge no campo da saúde do 

trabalhador passa a propor uma perspectiva interdisciplinar que abre espaço para a 

contribuição de diversos campos disciplinares. A constituição do campo abriu espaço 

para inúmeras tentativas de compreender as relações entre condições de vida e de 

trabalho. A seguir será apresentada uma dessas tentativas de compreensão, a fim de 

elucidar conceitos importantes sobre o trabalho, a saúde e a subjetividade. 
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3 O ENFOQUE DO TRABALHO, SAÚDE E SUBJETIVIDADE NA 

PERSPECTIVA DA PSICODINÂMICA DO TRABALHO 

 

Neste capítulo teórico são abordados alguns elementos da teoria da Psicodinâmica 

do Trabalho, evidenciando conceitos de Trabalho e Subjetividade, Centralidade do 

Trabalho, Trabalho Real e Prescrito, Sofrimento e Prazer, Reconhecimento e 

Cooperação no Trabalho e por fim, elementos que problematizam os novos modos de 

gestão e suas implicações subjetivas para o trabalhador. 

 

3.1 A relação dinâmica do trabalho na subjetividade do trabalhador 

 

O padrão de produção Taylorista/Fordista que se impôs a partir do século XX 

com o aperfeiçoamento do processo industrial constituiu-se com base na produção em 

massa, tendo unidades produtivas verticalizadas, sob um grande controle fabril. De 

acordo com Heloani (2003) essa modalidade visava aumentar as taxas de lucro em seu 

processo de produção, incorporando a partir da segunda metade do século passado, uma 

nova modalidade de gestão fabril.  

A forma de compreender o trabalho nesse contexto taylorista-fordista era focado 

nas capacidades humanas. Importava realizar o controle de retorno através do esforço 

físico, desprovido de pensamento, com gestão de gestos e movimentos, ou seja, 

consideravam-se os aspectos físicos e fisiológicos do trabalhador como essenciais para 

uma boa produção (Sznelwar, Uchida & Lancman, 2011). 

Com a evolução da tecnologia, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, 

a questão cognitiva e sua relação com o trabalho começou a vir à tona, buscando 

entender como aspectos do pensamento e da inteligência poderiam ser úteis para o 

processo produtivo. De acordo com Antunes (1999) o surgimento do toyotismo como 

um novo modelo originado no pós-guerra japonês trouxe à tona novos elementos. As 

configurações da produção flexível, a existência de grupos ou equipes de trabalho e a 

produção bastante heterogênea, buscava reduzir os estoques, e junto a isso, ocasionavam 

um grande processo de terceirização e precarização do trabalho.  

Dejours (2004b) aponta que os avanços tecnológicos e as novas organizações do 

trabalho não trouxeram o anunciado fim do trabalho penoso. Pelo contrário, acentuaram 

as desigualdades e a injustiça social e trouxeram formas de sofrimento qualitativamente 

mais complexas e sutis, sobretudo do ponto de vista psíquico. 
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Sznelwar, Uchida e Lancman (2011) problematizam que as concepções de ser 

humano, principalmente daquele que estavam trabalhando, ignoravam a existência do 

sujeito. A visão funcionalista que enxerga apenas os aspectos biológicos e cognitivos 

procuravam dar conta da relação do homem e trabalho. Todavia, onde estaria o sujeito 

capaz de sentir, desejar, decidir diante das incertezas do trabalho? Como pensar a 

relação homem e trabalho para além disso. Os autores supracitados afirmam que:  

 

(...)o trabalhar envolve não só a razão, mas também desejos, afetos e 

emoções que estão relacionados com algo que não está estabelecido, 

normalizado e apaziguado. Ao contrário, o trabalho seria um esforço 

para superar o não prescrito, uma construção constante, que acrescente 

algo àquilo que não se previu, que está em constante negociação entre 

o desejo e o real. Desse modo, se tudo fosse resolvido pelas 

prescrições, não seria necessário trabalhar (p.13). 

 

Pensar tal problemática é inserir na relação entre homem e trabalho o conceito 

da subjetividade. Tal tarefa de compreender tais aspectos é levantada pelas clínicas do 

trabalho, com destaque para a Psicodinâmica do Trabalho (PDT), que define um novo 

conceito de trabalho, focando no sujeito. É importante situar que o sujeito aqui 

mencionado não é no sentido de uma individualização ou isolamento do trabalhador, 

pelo contrário, para a psicodinâmica é central as relações e o coletivo.  

Vale salientar que a análise da relação entre subjetividade e trabalho sugere, de 

acordo com a psicodinâmica do trabalho, que o trabalho de ofício engaja toda a 

subjetividade. Assim, a proposta da PT não se resume a um estudo sobre o trabalhar, 

mas sim à constituição de um processo de ação, no qual o clínico age como um 

facilitador, como alguém que se propõe a uma escuta arriscada (Sznelwar, Uchida & 

Lancman, 2011).  

 Dejours (2004a) afirma que o trabalho sempre coloca à prova a subjetividade, 

da qual esta última sai acrescentada, enaltecida, ou ao contrário, diminuída, mortificada. 

“Trabalhar constitui, para a subjetividade, uma provação que a transforma. Trabalhar 

não é somente produzir; é, também, transformar a si mesmo(...)” (Dejours, 2004, p.30).  

É importante situar a crítica que Dejours (1986) faz à noção até então vigente do 

conceito de saúde elaborado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo o 

autor, é necessário delinear um novo conceito de saúde pautado no que diz respeito às 

próprias pessoas. Nesse sentido, não se podem substituir os atores de saúde por 
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elementos exteriores. Saúde não é assunto de outros, é algo no qual cada sujeito tem um 

papel fundamental. 

O autor também faz uma crítica à noção da OMS que situa a saúde como um 

completo estado de bem-estar. Ele enfatiza que tal estado é impossível de se definir e de 

se alcançar. Ao pontuar esse estado ideal, Dejours (1986) traz a ideia de ficção e ilusão 

ao qual não se sabe muito bem no que consiste, mas que de alguma forma busca-se. A 

saúde seria, então, um estado que procuramos nos aproximar, diferente da visão de que 

é algo dado e uma vez alcançado, mantido.  

Para então traçar um novo conceito de saúde, Dejours (1986) enumera três 

elementos fundamentais: O primeiro diz respeito à fisiologia, ou seja, a análise do 

funcionamento do organismo, funcionamento este que não é estável, pelo contrário, é 

mutável. Assim, pensar a saúde enquanto bem estar completo e imutável é equivocado, 

haja vista que fisiologicamente estamos mudando o tempo todo.  

No segundo elemento, Dejours procura situar a saúde atrelada à questão da 

psicossomática, esta compreendida como a relação entre o corpo e a mente. E por fim, o 

terceiro elemento discorre sobre a psicopatologia do trabalho, trazendo à tona o fator 

trabalho enquanto elemento fundamental para a saúde. 

 

3.2 Percurso teórico da Psicodinâmica do Trabalho e alguns conceitos chaves 

 

A psicodinâmica do trabalho, proposta por Dejours busca compreender a relação 

entre o trabalho e os processos de saúde-doença para além de um reducionismo médico-

biológico. Segundo o autor, o trabalho pode ser entendido como aquilo que é mediador 

entre a saúde e a doença, contribuindo para a estruturação da identidade e aumentando a 

resistência da pessoa às várias formas de desequilíbrios psíquicos e corporais (Dejours 

& Abdoucheli, 1994). 

Dejours (1994) compreende o trabalho como elemento central na construção da 

saúde e identidade dos indivíduos, pontuando que sua influência transcende o tempo da 

jornada de trabalho, estendendo-se para a vida familiar e para o tempo do não-trabalho. 

Segundo o autor supracitado, inversamente ao propalado fim do trabalho, há uma forte 

evidencia da centralidade do trabalho na vida dos sujeitos, assim, o trabalho torna-se 

elemento estruturante ou patológico, a depender das situações específicas e do tipo de 

relação psíquica estabelecida pelo sujeito (Franco, 2004).   
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Lancman e Ghirardi (2002) afirmam que o trabalho é mais do que o ato de 

trabalhar e buscar remuneração. Há nesse processo uma remuneração social, além disso, 

há a função psíquica, enquanto um dos grandes alicerces da constituição do sujeito. 

Nesse sentido, os processos de reconhecimento estão ligados à constituição da 

identidade e da subjetividade. 

Dejours (2004a) também coloca o trabalho como essencial na formação de 

espaço público, pois trabalhar não é somente produzir, é viver junto. Assim, o trabalho 

mobiliza e produz uma ação transformadora no próprio sujeito e no seu meio. Nesse 

sentido, convém assinalar que o trabalho e as relações que nele se originam nunca 

podem ser tomados como espaço de neutralidade subjetiva ou social. 

Em seu percurso teórico, Dejours colocava-se inicialmente dentro de uma 

tradição francesa denominada como Psicopatologia do Trabalho. De acordo com 

Lancman e Uchida (2003) tal escola buscava o nexo causal entre determinadas 

organizações, condições de trabalho e o adoecimento mental. Nesse sentido, Dejours, 

assim como os psiquiatras sociais Sivadon, Guillant e Begoin acreditavam que as 

vicissitudes do trabalho provocam distúrbios psicopatológicos, e assim, buscavam 

diagnosticar as doenças mentais do trabalho (Franco, 2004). 

Dejours (2004b) pontua que a pesquisa clínica nesse momento estava polarizada 

na preocupação em identificar síndromes e doenças mentais. Um dos seus primeiros 

estudos “A loucura do trabalho” fazia parte dessa tradição. Na psicopatologia do 

trabalho, as doenças mentais eram classificadas seguindo a linha da medicina do 

trabalho. 

Nessa época em que predominavam os estudos da medicina do trabalho 

evidenciaram-se quadros característicos denominados de “neuroses do trabalho”, a 

exemplo da neurose das telefonistas. No ano de 1910, o Dr. Julhard já escrevia sobre o 

assunto na “Revue suisse des accidents du travail”: “Os choques de extra-corrente são 

às vezes fortes o suficiente para que a telefonista, já nervosa pelo seu trabalho que exige 

uma grande tensão de espírito, comece a chorar e não queira mais trabalhar” (Le 

Guillant, 1984, p. 2). Tais situações de trabalho eram estudadas a partir da teoria 

pavloviana da psicologia, analisando o trabalho repetitivo de modo a ilustrar um modelo 

de causa e efeito. 

Dejours (2004b) discorre, então, sobre os impasses e falhas nesse tipo de 

pesquisa sobre a patologia mental do trabalho, passando a interessar-se não mais pela 

patologia em si, mas na relação dinâmica dos processos intersubjetivos mobilizados 
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pela situação do trabalho. O autor começou a observar que os homens não eram 

passivos nesse processo, pelo contrário, são capazes, com base em mecanismos 

defensivos individuais e coletivos, de protegerem-se dos efeitos nocivos do trabalho. 

Através do trabalho em campo, nas situações concretas do trabalho, observou um 

“estranho silêncio” nos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores estavam passando por 

situações patológicas, porém não falavam nada, ficavam em silêncio. Era então a 

“normalidade” que surgia como enigma central da investigação e da análise.  

Nesse momento, Dejours (2004b) volta seu olhar de pesquisador para o 

fenômeno da enigmática normalidade. Ele pôde constatar que aquilo que era natural e 

óbvio para as pessoas, passa a ser um problema a ser explicado. Ao operar essa 

passagem da patologia à normalidade, Dejours propõe uma nova nomenclatura e passa a 

chamar o seu novo campo de pesquisa de Psicodinâmica do Trabalho. 

A partir da construção teórica sobre a normalidade, a psicodinâmica do trabalho 

abre-se para perspectivas mais amplas que não abordam apenas sofrimento, mas prazer 

e satisfação no trabalho, pois se de um lado o mundo do trabalho gera sofrimento, do 

outro é a oportunidade central de crescimento e desenvolvimento psíquico. Essa 

ampliação da Psicopatologia para a Psicodinâmica está alicerçado na ideia da relação 

dinâmica entre a organização do trabalho e o homem. Tal relação está em constante 

movimento, não é algo rígido e sim dinâmico. 

Ao compreender que a psicopatologia do trabalho é demasiadamente estreita 

para responder as novas questões, Dejours percebe que seu objeto de pesquisa deve ser 

voltado para o período anterior ao adoecimento mental. As vivências de prazer e 

sofrimento, além das defesas contra o sofrimento passam a ser seu foco de interesse. 

Segundo o autor, o sujeito não se define pelo pathos, mas pela sua capacidade de 

criação e defesa para ultrapassar o sofrimento ocasionado pelo trabalho (Dejours, 

2004b). 

Dejours propõe pensar a normalidade ou o enigma da normalidade em 

contraponto às patologias que são abordadas na psiquiatria clássica. “A este jogo entre 

sofrimento e defesa, numa normalidade enigmática, conforme expressão do autor, 

Dejours (1996, p. 198-199) dá-se o nome de compromisso.” 

Um outro aspecto relevante apontando por Dejours (2004a) é que o trabalho não 

pertence ao mundo visível. Como tudo o que é afetivo, o sofrimento que constitui a 

própria substância do trabalhar, é inacessível à quantificação. Nesse sentido, segundo o 

autor, o trabalho não pode ser avaliado, porque só aquilo que pertence ao mundo visível 
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é acessível à experimentação científica, podendo ser objeto de uma avaliação objetiva. 

Como só se pode avaliar o que é visível (a parte materializada da produção) “não 

sabemos e não podemos avaliar o trabalho” (Dejours, 2004a, p. 30). 

O essencial do que se busca avaliar escapa a observação. As dimensões 

psíquicas e intelectuais do trabalho residem na experiência, no registro da vivência, no 

que é chamado por Dejours (2008) de experiência subjetiva do trabalho. Logo, o 

trabalho não poderá ser medido, pois provém de uma experiência subjetiva e 

incomensurável. 

 

3.3 Trabalho Real e Trabalho Prescrito  

 

Dejours (2004) situa a ergonomia como a disciplina que trouxe à tona a 

existência de um intervalo entre a tarefa prescrita e a atividade real do trabalho. De tal 

modo, pode-se dizer que a organização do trabalho não é absolutamente absorvida pelos 

trabalhadores. O autor considera o trabalho prescrito como aquilo que a organização 

propõe, com uma lista de competências, regras e normas que o trabalhador deve 

cumprir. Já o trabalho real é o que o trabalhador faz com o prescrito. Há uma 

impossibilidade de um trabalho puramente prescrito, pois o trabalho é por definição 

humano (Dejours, 2006).  

 Dejours (2010) pontua o trabalho como sendo o modo específico de 

engajamento da personalidade para enfrentar uma tarefa definida por constrangimentos 

materiais e sociais. É impossível atingir a qualidade do trabalho, caso se respeite à risca 

as prescrições. Nesse sentido, a elaboração da organização do trabalho real, segundo 

Dejours (2004b), implica o afastamento das prescrições, dando início à atividade de 

interpretação. 

Dejours (2004b) considera que as prescrições são criadas e reconstruídas, 

havendo assim uma contradição entre a organização do trabalho prescrito e real: “a 

organização do trabalho em si é cheia de contradições (Dejours, 2004b, pág. 76)”.  Cada 

incidente ou acidente leva a elaboração de novas prescrições e elaborações, assim, com 

o tempo, diz o autor, há um corpo complexo que torna impossível a execução do 

trabalho. 

Dejours (2004b), a partir desses conceitos, irá propor uma nova definição do 

trabalho como: “a atividade manifestada por homens e mulheres para realizar o que 
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ainda não está prescrito pela organização do trabalho (pág. 78).” Nesse sentido, trabalho 

é criação do novo.  

Trabalhar é preencher o espaço entre o prescrito e o efetivo. Esse caminho deve 

ser inventado ou descoberto a cada vez pelo sujeito que trabalha. Para isso, a 

disponibilidade da iniciativa, da inventividade, da criatividade e de formas de 

inteligência específica são essências (Dejours, 2008). 

Trabalho, de acordo com tal definição, é, antes de tudo, criação. Dejours (2010) 

situa que, quando o trabalhador, com todo o seu saber, vê-se limitado pelas prescrições, 

sendo necessário cometer infrações. Para bem fazer é preciso infringir. Isso se faz 

conhecer pelo sujeito que trabalha na forma de fracasso, na qualidade de experiência 

desagradável, de impotência, de angústia, ou mesmo de irritação, decepção, desânimo.  

De acordo com essa perspectiva dejouriana é através do fracasso, sempre 

afetivamente, que o real do mundo iniciará sua manifestação para o sujeito. Para fazer 

frente à execução das prescrições o sujeito afeta-se e o primeiro implicado nesse 

processo, de acordo com Dejours (2004a) é o corpo. Sobre a questão do corpo, Dejours 

(2004a) diz: 

 

(...)o próprio trabalho intelectual não se reduz a uma pura cognição. 

Ao contrário, trabalhar passa, primeiro, pela experiência afetiva do 

sofrimento, do pático. Não existe sofrimento sem um corpo para 

experimentá-lo. De fato, a inteligência no trabalho nunca é redutível a 

uma subjetividade que sobrepuja o sujeito. A subjetividade só se 

experimenta na singularidade irredutível de uma encarnação, de um 

corpo particular e de uma corporeidade absolutamente única (p.29). 

 

O ato de trabalhar implica engajar-se no corpo, no cognitivo e no afetivo, assim 

o trabalho é afetado pelo real. Trabalhar é transformar a si mesmo, é mobilizar-se 

subjetivamente, é utilizar a inteligência.  

Dejours e Abdoucheli (1994) chamaram a inteligência astuciosa como algo que 

está em constante ruptura com as normas e regras, sendo assim transgressiva. Ela tem 

raiz no corpo, nas percepções e na intuição sensível do trabalhador.  A inteligência pode 

ser gerada da experiência real do trabalhador e auxiliar na transformação de sofrimento 

em prazer.  

Dejours (2004b) também cria o conceito de mobilização subjetiva, processo que 

se caracteriza pelo uso da inteligência operária e pelo espaço público de discussões 

sobre o trabalho. Na relação homem-trabalho a mobilização subjetiva pode aparecer 
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como uma forma de vivenciar prazer no trabalho. Tal mobilização é identificada com 

uma forma do trabalhador lidar com o sofrimento, diferente das estratégias de defesas, 

já que consiste em um processo de “ressignificação do sofrimento, e não sua negação ou 

minimização” (Mendes, 2007, p. 43). 

A utilização destes recursos pelos trabalhadores depende da dinâmica 

contribuição-retribuição simbólica, que pressupõe o reconhecimento da competência do 

trabalhador pelos pares e pela hierarquia (Dejours, 2004b). 

 

3.4 Sofrimento e Prazer no trabalho 

 

Tendo como premissa a relação do trabalho com a vida dos sujeitos, 

consequentemente com os processos de saúde e doença, reconhece-se que o trabalho 

pode ser fonte de saúde, como fonte de adoecimento. O sujeito, ao seu modo singular, 

pode então, perceber e sentir o seu trabalho como fonte de sofrimento, graças a 

inúmeros fatores, tais como: condições estruturais precárias, desvalorização profissional 

e péssimos salários. Como também pode-se vivenciar o trabalho como fonte de prazer, 

nesse caso os sujeitos identificam-se com o trabalho e percebe-o como algo positivo.  

De acordo com Dejours (1999) o trabalho pode constituir uma oportunidade de 

construir o equilíbrio psíquico e saúde mental. O autor pontua que não há neutralidade 

do trabalho e se ele não oferecer a possibilidade de reconhecimento, só produzirá 

sofrimento e progressivamente impelirá o sujeito para a descompensação.  

No que concerne às situações de prazer vivências pelos trabalhadores, vale 

destacar o conceito que Dejours toma da psicanálise chamado sublimação. Definido 

como a derivação de uma pulsão para um alvo não sexual, a sublimação torna possível 

que o indivíduo volte-se para atividades como a produção científica ou artística e todas 

aquelas que visam um aumento do bem-estar e da qualidade de vida. (Abrahão & 

Torres, 2004). 

Dejours (1994) diz que quando o trabalho é escolhido e organizado livremente, a 

vivência do conflito é minimizada, e torna-se um espaço para a descarga psíquica e 

alívio da tensão. Todavia, quando esse processo é interrompido propicia um acúmulo de 

tensão. Acerca das vivências de sofrimento, o autor afirma que são resultados de 

conflitos, não resolvidos, decorrentes da relação estabelecida com os preceitos da 

organização do trabalho. 



42 

 

 

 

Em certas condições, emerge um sofrimento que pode ser atribuído ao choque 

entre a história individual e a organização do trabalho. Esse sofrimento de natureza 

mental começa quando o sujeito, no trabalho, já não pode fazer nenhuma modificação 

na sua tarefa no sentido de torná-la mais conforme as suas necessidades fisiológicas e a 

seus desejos psicológicos. Segundo Dejours (1997), contra o sofrimento, a ansiedade e a 

insatisfação se constroem sistemas defensivos:  

 

Contra a angústia do trabalho, assim como contra a insatisfação, os 

operários elaboram estratégias defensivas, de maneira que o 

sofrimento não é imediatamente identificável. Assim disfarçado ou 

mascarado, o sofrimento só pode ser revelado através de uma capa 

própria a cada profissão, que constitui de certa forma sua 

sintomatologia. (Dejours, 1997, p.133). 

 

As estratégias defensivas são desenvolvidas pelo sujeito para suportar as 

pressões do seu trabalho e se proteger. De acordo com Dejours & Abdouchely (1994), 

as estratégias defensivas são elaboradas diante do sofrimento no trabalho e são capazes 

de estabilizar o trabalhador a ponto de o sofrimento tornar-se suportável e o trabalho 

possível. À medida que essa estabilidade é rompida, assinala o autor, o sofrimento não é 

mais contornável e a patologia surge. 

Nesse sentido, a patologia surge quando se rompe o equilíbrio, isto é, quando o 

trabalhador utilizou todos os seus recursos intelectuais e afetivos para dar conta da 

atividade e demandas impostas pela organização e percebe que nada pode fazer para se 

adaptar e/ou transformar o trabalho.  

Dejours (2004b) assinala que não se pode conceber uma organização de trabalho 

sem sofrimento, ele é consubstancial e inerente a condição do homem no trabalho. É no 

descompasso que há entre as prescrições da organização de trabalho e as demandas reais 

enfrentadas que são gerados sofrimento e demais implicações psíquicas e sociais no 

trabalhador. Quando não há liberdade de negociação entre o sujeito e a organização de 

trabalho, o trabalhador não consegue ressignificar seu trabalho, terminando por 

desenvolver doenças, sejam elas físicas ou psíquicas. 

Apesar de o trabalho ter a conotação de gerador de sofrimento, ele pode ao 

mesmo tempo também ser fonte de saúde. Isso ocorre quando a organização é flexível 

para que o trabalhador possa adaptar-se aos seus desejos, às necessidades de se corpo e 

às variações de seu estado de espírito, assim o trabalho não será nocivo para a saúde. 
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Dejours (2012) então pontua o trabalho enquanto mediador na construção de saúde, 

segundo o autor:  

 

(...) o trabalho, por suas próprias características de produção de valor, 

também é uma alavanca de grande poder sobre a qual é possível 

apoiar-se para negociar certos compromissos, alguns dos quais se 

apresentam como favoráveis, não apenas para a conquista da saúde, 

mas ainda para a busca da emancipação (pág. 14). 

 

 No tocante ao sofrimento mental, sabe-se que a vida mental do trabalhador é 

dominada pela organização do trabalho. “A erosão da vida mental individual dos 

trabalhadores é útil para a implantação de um comportamento condicionado favorável à 

produção (Dejours 1997, p.96).” A exploração do sofrimento pode ter repercussões 

sobre a saúde dos trabalhadores, do mesmo modo que a exploração da força física. 

Dejours (2004b) destaca que existem diversas formas de sofrimento no trabalho: 

medo do acidente, angústia de não ser capaz de seguir as cadências ou os limites de 

tempo impostos, sofrimento proveniente da repetição contínua e do aborrecimento, 

medo das agressões provenientes dos usuários ou dos clientes, receio da dominação e da 

autoridade exercida pela hierarquia, medo da demissão, entre outros transtornos.  

Entretanto, o lado mais cruel do sofrimento está no vazio intelectual a que é 

submetido o trabalhador, que se move sem direção, tomando para si toda a 

responsabilidade da sua angústia, levando-o à sensação permanente de impotência e 

incapacidade, em que os conhecimentos acumulados por anos de dedicação são 

considerados inúteis e descartáveis (Dejours, 1997;1999). 

  Nesse sentido, torna-se fundamental que ações sejam criadas para transformar 

situações de trabalho ditas adoecedoras. De acordo com Lancman e Uchida (2003) se o 

trabalho é gerador de doenças e sofrimento, qualquer ação que vise a sua transformação 

deve se dar a partir de mudanças na relação das pessoas com o seu trabalho, ou seja, 

com o ato de trabalhar. Isso significa considerar a importância do trabalho e sua 

influência em todos os âmbitos do viver e apontar para a construção de um novo modelo 

de intervenção que considere os aspectos subjetivos do trabalho e a sua centralidade 

enquanto elemento constituidor do indivíduo e da sua identidade.  

A intervenção na Psicodinâmica do trabalho incorpora os aspectos subjetivos e 

menos visíveis do trabalho como elementos fundamentais. De acordo com Dejours 

(2004b) a ação é ligada à ideia da ampliação do espaço público e uma maior 

mobilização dos trabalhadores para que eles mesmos possam operacionalizar mudanças. 
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Nesse sentido, a intervenção permite convocar a participação dos trabalhadores nas 

decisões e deliberações do trabalho, colaborando com sua inteligência e seu saber fazer. 

 

3.5 Reconhecimento e Cooperação no trabalho 

 

No tocante a temática do reconhecimento, a análise psicodinâmica sugere que a 

retribuição que o trabalhador espera é fundamentalmente de natureza simbólica. Mendes 

(2007) diz que o reconhecimento é um processo de valorização do esforço e do 

sofrimento investido para a realização do trabalho, que possibilita a construção da 

identidade. 

Para que o trabalho seja fonte de saúde há a necessidade do reconhecimento 

daquele que trabalha, uma vez que neste reconhecimento reside a possibilidade de dar 

sentido ao sofrimento vivenciado pelos trabalhadores. Em outras palavras, podemos 

dizer que o reconhecimento é condição indispensável no processo de mobilização 

subjetiva da inteligência e da personalidade no trabalho, desempenhando papel 

fundamental na possibilidade de transformar o sofrimento em prazer (Dejours, 1999). 

De acordo com Dejours (2004b) o reconhecimento produz a realização pessoal 

no campo das relações sociais. De acordo com o autor:  

 

A conquista da identidade no campo social, mediada pela atividade do 

trabalho, passa pela dinâmica do reconhecimento. Ora, o 

reconhecimento implica o julgamento dos pares, que só é possível 

caso exista um coletivo ou uma comunidade de pares. Assim, o 

coletivo aparece como um elo de suma importância e o ponto sensível 

da dinâmica intersubjetiva da identidade no trabalho (pág. 90). 

 

Afirmar o lugar central do coletivo para a teoria da psicodinâmica é pontuar 

sobre a cooperação enquanto a vontade das pessoas de trabalhares juntas e superarem 

coletivamente as contradições que surgem na organização do trabalho (Dejours, 2004b). 

Dejours (1993) define a cooperação como os laços que constroem entre si 

agentes em vias de realizar, voluntariamente, uma obra comum. Ele diz que tais laços 

são de natureza simbólica, são considerados como cooperativos quando são dotados de 

uma certa estabilidade, sendo resultados de uma construção e não de uma circunstância 

ou de uma exigência exterior. Assim, a organização do trabalho não prescreve as formas 

desses laços. 
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Dejours (2004b) pontua que a cooperação supõe, de fato, um compromisso, pois 

trabalhar não é unicamente produzir, é também viver junto. E o viver junto não é algo 

evidente, supõe a mobilização da vontade dos trabalhadores. Sobre os requisitos 

subjetivos e intersubjetivos da vontade de cooperação, o primeiro ponto a destacar é a 

afirmativa que Dejours faz: os agentes do coletivo necessitam ter o desejo de cooperar 

(Dejours, 1993). 

Partindo da premissa de que, segundo Dejours (1993) não existe coletivo sem 

laço de cooperação, pode-se afirmar que deste coletivo depende também a possibilidade 

de julgamentos de reconhecimento. Nesse sentido, o coletivo desempenha um papel 

essencial na condução do sofrimento no trabalho e na sua transformação eventual em 

prazer (retribuição simbólica no registro da identidade) 

Dejours (2008b) diz que a desestruturação da solidariedade, da lealdade, da 

confiança e do prazer de conviver no trabalho traz consequências para a saúde dos 

trabalhadores, podendo inclusive levar ao suicídio.  

A esse respeito o autor considerar que não se trata de mero detalhe os suicídios 

terem sido perpetrados no próprio local de trabalho, pois o sujeito dirige uma mensagem 

ao matar-se em frente aos colegas. Às vezes, ostensiva, por meio de cartas; outras vezes, 

o próprio ato é suficiente para dizer por si. Mais além, Dejours (2008b) considera que 

essa forma de óbito é a prova de que o sujeito se encontrava em profundo estado de 

solidão psicológica, produzido no meio de comunidades de trabalho, cujo sentido de 

equipe e comunidade não vai além dos nomes.  

Dejours (2008b) também afirma que após o suicídio no trabalho, ações devem 

ser empreendidas no local de trabalho no sentido de reestruturar os outros trabalhadores 

a (re)pensarem o trabalho, a partir da sua própria experiência. Em suma, a falta de 

cooperação fortalece mecanismos de dominação do trabalhador, podendo trazer 

implicações para a estruturação psíquica dos sujeitos e dos coletivos. 

 

3.6 As novas formas de organização de trabalho e os impactos na subjetividade do 

trabalhador  

As novas formas de organização do trabalho revelam uma dominação social 

“invisível”, menos explícita. Dejours (2004a) afere que com o neoliberalismo essas 

novas gestões geram diversas ameaças como por exemplo, perda do emprego e 

avaliação de desempenho individual, sendo assim, de suma necessidade pensar sobre as 

implicações que ocorrem na subjetividade do trabalhador. 
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Merlo et al. (2003) afirmam que na contemporaneidade um novo modelo 

produtivo coloca os trabalhadores diante de muitas incertezas, porém o trabalho 

continua a inscrever-se como um dos dispositivos centrais na constituição de modos de 

existência e subjetivação. Nesse sentido, será apresentado a seguir algumas das novas 

formas de organização e gestão do trabalho, a saber: Flexibilidade, Individualização, 

Gestão por Metas, que acabam gerando a captura da subjetividade do trabalhador. 

No tocante a flexibilização, como aponta Bauman “em relação ao trabalho a 

flexibilidade é o slogam do dia (Bauman, 1999, p.169). Sabe-se que tal modo de gestão 

tem prometido lucratividade, flexibilidade e ganhos para o trabalhador. Todavia, Sennet 

(2001) aponta que a tendência contemporânea de flexibilização produziu novas 

estruturas de poder e controle em vez de criar as condições de liberdade. Segundo 

Antunes e Praum (2015) a flexibilização do trabalho vem apresentando uma diminuição 

drástica das fronteiras entre atividade laboral e espaço da vida privada.  

Esse fenômeno é percebido no dia a dia da atividade laboral, diante da forte 

sensação de que o tempo foi comprimido, ou também na clara densificação da jornada 

de trabalho, na qual todos se desdobram para executar sozinhos o que antes era feito por 

dois ou mais trabalhadores. Gaulejac (2007) a esse respeito diz que: 

 

Nossas representações do tempo são prisioneiras de uma obsessão da 

medida de um tempo abstrato, de uma concepção entre um início e um 

fim. Elas se encontram, definitivamente, descoladas do tempo da vida 

humana. Elas obrigam os homens a sofrer um tempo abstrato, 

programado ao contrário de suas necessidades. A temporalidade do 

trabalho leva a impor ritmos, cadências, rupturas que se afastam do 

tempo biológico (...) A medida abstrata do tempo permite desligá-lo 

das necessidades fisiológicas ou psicológicas: o sono, o alimento, a 

procriação, o envelhecimento, etc. O indivíduo submetido à gestão 

deve adaptar-se ao “tempo do trabalho”, às necessidades produtivas e 

financeiras. A adaptalidade e a flexibilidade são exigidas em mão 

única: cabe ao homem adaptar-se ao tempo da empresa e não o 

inverso. (Gaujelac, 2007, p.78- 79). 

 

A flexibilização na organização dos horários, por exemplo, é encarada como 

uma recompensa, ao permitir que o trabalhador crie seu próprio tempo de trabalho, 

colocando-se sob domínio da instituição. Assim, o trabalhador realiza suas atividades 

laborais em seu ambiente doméstico. O tempo, portanto, de acordo com Gaujelac (2007) 

torna-se elemento central na produção de uma lógica capitalista, que passa a moldar 

estilos de vida.  
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As formas flexíveis de trabalho oriundas da reestruturação produtiva são, em 

grande parte, inseguras, mal pagas e transferem ao trabalhador inúmeras 

responsabilidade, tais como a de custear sua formação e melhorar sua qualificação. De 

acordo com Antunes e Alves (2004) a necessidade crescente de qualificação toma o 

“tempo livre” dos trabalhadores. E para adquirir “empregabilidade”, palavra-fetiche que 

o capital usa, os trabalhadores buscam cada vez mais qualificar-se.   

Antunes e Praum (2015) apontam que quanto mais frágil é a legislação protetora 

do trabalho e a organização sindical na localidade, maior é o grau de precarização das 

condições de trabalho. Parece haver um consenso substancial de que os arranjos de 

trabalho mediados por contratos flexíveis estão associados com a falta de seguro de 

saúde, de planos de aposentadoria e de outros benefícios que, de longa data, 

caracterizam os contratos formais de trabalho Kalleberg (2000) aponta que a redução 

dos benefícios trabalhistas tem ocorrido de modo generalizado no mercado 

contemporâneo, sendo esse um problema particularmente vivenciado em países em que 

as empresas são os principais provedores desses tipos de benefícios e serviços.  

Outra questão relevante a se pensar sobre a flexibilização diz respeito as 

barreiras construídas contra a mobilização coletiva de trabalhadores das novas formas 

de gestão que buscam a dominação. O trabalhador tem como opção uma luta solitária de 

resistência, desenvolvendo estratégias defensivas de silêncio, cegueira e surdez em 

relação às condições adversas de trabalho. 

Sobre o processo de individualização do trabalho, sabe-se que o processo de 

ruptura do tecido de solidariedade entre os trabalhadores vem intensificando-se cada vez 

mais. Sznelwar, Uchida & Lancman (2011) afirmam que os modos de organização de 

trabalho que buscam combater a organização coletiva de trabalhadores em qualquer 

nível da hierarquia e pautados em processos cada vez mais sofisticados de 

individualização, são perigosos e trazem implicações diretas para o trabalhador. 

A quebra dos laços de solidariedade e, por conseguinte, da capacidade do 

acionamento das estratégias coletivas de defesa entre os trabalhadores estão na base do 

aumento dos processos de adoecimento (Dejours, 2010). Um exemplo de categoria é o 

de trabalhadores de atendimento. De acordo com Sznelwar, Uchida e Lancman (2011), 

eles desenvolvem seu trabalho isoladamente, não existindo espaço para a cooperação, 

ao contrário, a competição prevalece. Qualquer contato pode ser considerado uma 

interferência negativa para o desenvolvimento da atividade, nesse sentido, o controle 

exercido sobre os trabalhadores gera ausência de trocas e isolamento. 
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Os autores ainda afirmam que nessa categoria há uma enorme de trabalhadores 

que sofrem distúrbios psíquicos e músculo-esqueléticos. Sabe-se que tal problema em 

grande parte é causado devido à falta de um coletivo, desestruturado pelos processos de 

competição, que poderia servir como proteção ao trabalhador (Sznelwar, Uchida & 

Lancman, 2011). Nesse sentido, a cooperação é um dos pilares fundamentais para a 

proteção e para a constituição de um ambiente de trabalho “saudável”.  

Para destruir a solidariedade entre os indivíduos, bastou a instituição de 

mecanismos para reforçar a concorrência e o espírito competitivo entre os sujeitos. 

Segundo Heloani e Capitão (2003) a fragmentação dos laços afetivos ocorre quando a 

produtividade exclui o sujeito, segundo os autores: 

Se o homem passa a maior parte de seu tempo trabalhando, suas 

relações pessoais fora de casa deveriam ter um valor afetivo de 

extrema importância. No entanto, as relações de companheirismo e de 

amizade no trabalho não se concretizam, pois elas são passageiras, 

imediatas, competitivas e as ligações afetivas, os vínculos não podem 

estabelecer-se, já que com cada alteração rompem-se os laços, 

perdem-se as pessoas e daí, além do castigo do desemprego, há a 

solidão, a perda irreparável (Heloani & Capitão, 2003,p.103) 

 

Há muito espaço em uma determinada organização para que se cometam as mais 

variadas formas de perversão. O simples não reconhecimento dos chefes ou colegas de 

trabalho pode ser uma maneira insidiosa de reforçar o registro do sofrimento patogênico 

(Sznelwar, Uchida & Lancman, 2011).  

Uma outra questão importante para elucidar é as consequências geradas pela 

gestão por metas, exemplificada nos novos modos de gestão que oferecem ao 

trabalhador a possibilidade na Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Essa 

estratégia, além de seu efeito prático de flexibilização salarial, funcionam como uma 

espécie de compensação (ou recompensa) pelo engajamento de cada trabalhador no 

alcance das metas estipuladas pela corporação (Antunes & Praum, 2015).  

De acordo com os autores, a PLR é um mecanismo a mais para alavancar o 

ritmo de produção, a disciplinarização do trabalho, bem como o ambiente difuso de 

vigilância entre os trabalhadores. Essa disciplina e vigilância muitas vezes prescinde da 

presença direta do chefe. Antunes e Praum (2015) apontam que há um engajamento 

“voluntário” dos trabalhadores, não raro, de acordo com os autores pode ocorrer o 

controle entre as próprios equipes de trabalho, a diminuição do tempo de repouso e a 

promoção da competição entre os trabalhadores e suas equipes visando o recebimento 

dos valores. Tudo isso acaba gerando falta de cooperação, precarização e adoecimento. 
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Todas essas mudanças ocorridas no mundo do trabalho resultaram na constituição 

de um exército de trabalhadores mutilados, lesionados, adoecidos (físico e mentalmente) 

e muitos deles incapacitados de forma definitiva para o trabalho. Trata-se de mudanças 

que exercem um forte “controle da subjetividade” dos trabalhadores. 

Antunes e Alves (2004) afirmam que a forma de implicação do elemento 

subjetivo na produção tende a ser real, com o capital buscando capturar a subjetividade 

operária de modo integral.  É certo afirmar que tal captura traduz fielmente a lógica do 

sistema capitalista, em especial a do modelo toyotista.  

Batista (2006) reforça que a ação da gestão participativa faz com que os 

trabalhadores pensem fazer parte da empresa. O processo de captura da subjetividade 

acontece então pelo envolvimento total do trabalhador, levando-o a identificar-se com 

os valores e interesses da organização, desencadeando assim um sentimento de 

integração e entrega total do trabalhador ao processo produtivo. 

Telefones celulares, computadores portáteis, conexões constantes com a internet, 

dentre outros recursos contribuem para que o sujeito mantenha-se em permanente 

disponibilidade e num “engajamento total para o sucesso da empresa” (Gaulejac, 2007, 

p.111).  

Conforme Faria e Meneguetti (2007), o sequestro da subjetividade representa um 

meio pelo qual as organizações apropriam-se do sujeito para incutir seus objetivos e 

valores, de forma que o controle passa a ser internalizado. Os autores declaram que:  

 

Percebe-se que o trabalhador se identifica com a empresa, 

considerando-a parte de si mesmo, o que o impulsiona ao máximo 

empenho e dedicação, ao estudo do trabalho, ao diálogo com o outro 

(superior) que para ele é o si mesmo, é seu espelho. O que é 

sequestrado, aqui, são as condições de ajustamento ao imaginário, 

criado pela empresa, é a entrega de si, a perda da sua identidade, a 

qual é transferida para a identidade da organização (Faria & 

Meneguetti, 2001, p.07) 

 

O medo da perda do emprego e avaliação de desempenho individual são 

elementos individuais que tem efeitos no coletivo (Dejours 2006). Para dar conta das 

exigências decorrentes desta nova organização do trabalho, em que ocorre uma 

banalização da injustiça e do mal, os trabalhadores precisam recompor suas defesas, 

criando novas formas e subjetivação, de sofrimento e de patologias (Heloani & Capitão, 

2003). 
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No tocante a dimensão subjetiva do trabalhador, a abordagem da psicodinâmica 

distancia-se dos modos de gerir dos recursos humanos, que buscam indivíduos para 

“vestir a camisa da empresa”, desdobrando-se para atingir metas impostas pelas 

organizações e, pior, com o seu próprio consentimento‖. Sabe-se que tais modos de 

gestão não conseguem dar conta do sujeito que está imerso no processo de trabalho.  

O caráter dissimulado da violência obedece estratégias aparentemente boas e 

bem intencionadas, como, por exemplo, a sedução que está alojada nas políticas de 

metas, nas participações no lucro da empresa, na co-gestão dos processos produtivos, 

nos planos de carreira. Quais as implicações desse total envolvimento para o 

trabalhador? Torna-se necessário construir uma nova visão em relação à organização do 

trabalho, pensando em tais implicações, pois como apontam Heloani e Capitão (2003, 

p.106) “o trabalho como regulador social é fundamental para a subjetividade humana, e 

essa condição mantém a vida do sujeito.” 

Em suma, a utilização de mecanismos necessários para a obtenção de altos 

índices de produtividade, tais como a flexibilização, individualização e gestão por 

metas, configuram-se como incapazes de garantir condições de trabalho minimamente 

adequadas à saúde física e mental dos trabalhadores. O que ocorre são formas de 

trabalho novos e precários, levando ao trabalhador a adoecer e afastar-se do ambiente 

laboral. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O objetivo do presente capítulo é ampliar a compreensão sobre o percurso 

metodológico adotado. Pretende-se apresentar os dispositivos metodológicos que 

subsidiaram esta pesquisa, descrevendo-se a forma como foi conduzida e as bases 

teóricas que a inspiraram. 

 

4.1 Tipo de Estudo 

 

 Esse estudo é de natureza quanti-qualitativa. De acordo com Minayo (2014) essa 

estratégia entende que nos fenômenos sociais há a possibilidade de se analisarem 

regularidades, frequências, como também relações, histórias, representações e vivências 

do sujeito em ação. Mais que pares de oposições, Minayo (2014) pontua que o método 

quanti-quali traduzem, cada qual à seu modo, as articulações entre o singular, o 

individual e o coletivo, promovendo de forma mais elaborada e concreta a construção de 

um recorte da realidade, ensejando e desenvolvendo teorias cooperativas. Não há uma 

relação contraditória entre as abordagens, uma vez que ambas permitem a análise das 

relações sociais nos seus diferentes aspectos. 

 Trata-se de uma pesquisa exploratória-descritiva. Para Triviños (1987, p. 109), 

“os estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar sua experiência em torno 

de determinado problema”. O pesquisador aprofunda seu estudo nos limites de uma 

realidade específica. 

O estudo descritivo permite conhecer a comunidade, suas características, 

problemas, o sistema de saúde, o mercado de trabalho, etc. Para Silveira e Córdova, 

(2009), uma pesquisa exploratória-descritiva visa proporcionar uma maior familiaridade 

com o problema, além de descrever as características de determinados fenômenos ou 

populações 

 

4.2 Lócus da Pesquisa 

 

A pesquisa foi feita em dois Centros de Saúde do Trabalhador. O estudo I 

(análise dos prontuários) foi realizado no Centro de Referência Regional em Saúde do 

Trabalhador de Campina Grande (CEREST-CG), serviço criado em 1º de maio de 2004, 

pela Rede Nacional à Saúde do Trabalhador (RENAST), através da portaria do 

Ministério da Saúde nº 1.679, de 19 de setembro de 2002.  
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O CEREST é vinculado à Secretaria de Saúde do Município, mantendo parceria 

com diversos serviços, tais como: Serviços do SUS, Ministério do Trabalho; Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS), Delegacia Regional do Trabalho (DRT); 

Oganizações que atuam em defesa dos trabalhadores (sindicatos, associações e 

cooperativas); 

O serviço de saúde do trabalhador funciona com uma equipe multidisciplinar, 

formada por médico do trabalho, assistente social, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, 

engenheiro de segurança, fisioterapeuta, técnicos de vigilância, entre outros 

profissionais. O serviço tem como finalidade desenvolver ações de saúde, com ênfase na 

vigilância, visando à promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e das 

trabalhadoras e a redução de doenças e agravos decorrentes dos modelos de 

desenvolvimento e dos processos produtivos, bem como minimizar os agravos da saúde 

provocados por acidentes nos ambientes de trabalho.  

O CEREST em questão é regionalizado, devendo atender 70 municípios, que 

formam a 2ª Macrorregião de Saúde da Paraíba, que somam juntos uma população de 

mais de 1,8 milhões de pessoas. O centro atende qualquer trabalhador, independente de 

vínculo empregatício que precisar de apoio nos casos de acidentes de trabalho ou 

agravos relacionados as suas atividades laborais. Os trabalhadores e trabalhadoras com 

problemas relacionados ao trabalho são atendidos no CEREST por uma equipe 

multiprofissional, que realiza a Anamnese Ocupacional para subsidiar o diagnóstico e 

encaminhar para a rede. 

O estudo II (entrevistas com trabalhadores) foi realizado tanto no CEREST, 

quanto no Centro de Reabilitação de Saúde do Trabalhador (CERAST). Tal serviço foi 

inaugurado em 2016, sendo gerido pela esfera municipal. Sua estrutura foi custeado em 

parceria com o Ministério do Trabalho, que destinou R$ 1,6 milhão, recursos 

provenientes de multa em uma ação trabalhista contra o Banco do Brasil. 

  O serviço é pioneiro no país e objetiva atender as demandas de trabalhadores 

acometidos por acidentes e doenças. O serviço oferece assistência aos trabalhadores e 

proporcionando serviços de medicina, enfermagem, fisioterapia, medicina, psicologia e 

serviços social. A maioria dos trabalhadores que acessam o CERAST buscam uma 

reabilitação para o trabalho. 

 

4.3 Participantes da pesquisa 
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No estudo I foi realizado uma análise quantitativa a partir de informações 

obtidas de prontuários de atendimentos do período de janeiro de 2015 a dezembro de 

2016 do CEREST regional de Campina Grande-PB. Ao todo foram analisados 273 

prontuários de trabalhadores. Por se tratar de uma pesquisa documental, não houveram 

sujeitos envolvidos nessa etapa. Antes da coleta de tais informações, os usuários 

assinam um termo de consentimento livre e esclarecido fornecido pelo CEREST, que 

permite a utilização dos dados para pesquisas e garante o anonimato. 

No estudo II participaram onze trabalhadores acolhidos pelos serviços CEREST 

e CERAST por razão de algum adoecimento provocado pelo trabalho. A amostra da 

pesquisa é não probabilística, sendo os trabalhadores selecionados por conveniência 

com base nas indicações dos profissionais. No Apêndice D encontra-se o quadro resumo 

da caracterização dos participantes entrevistados. 

Os critérios de inclusão para participar da pesquisa foram: Estar acessando algum 

serviço de referência em saúde do trabalhador; Concordar em assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido; Desejar participar da pesquisa de forma voluntaria. 

Já os critérios de exclusão foram os seguintes: Nunca ter tido alguma demanda de saúde 

do trabalhador; Não ter acessado nenhum serviço de saúde do trabalhador; Não 

concordar em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Negar-se a 

participar de forma voluntária na pesquisa. 

 

4.4 Instrumentos de Coletas de Dados 

 

Na pesquisa I foi realizada uma pesquisa documental dos trabalhadores 

atendidos no CEREST, por meio da tabulação dos prontuários dos anos 2015 e 2016. 

Para tanto, os dados foram coletados mediante o preenchimento de uma planilha de 

dados, contendo as seguintes variáveis: sexo, faixa etária, ocupação, estado civil, renda 

mensal, benefícios previdenciários, origem de encaminhamento, emissão da CAT, 

problemas de saúde físico/psicológicos que levaram o trabalhador ao afastamento da 

função, diagnóstico; entre outras. Estas variáveis foram registrados com o apoio do 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Considerou-se que as variáveis citadas acima atenderam ao objetivo de conhecer 

o perfil dos trabalhadores que acessam o CEREST. O mapeamento geral dos casos 

atendidos nesses centros permitiram obter uma análise mais aprofundada acerca do 
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funcionamento da rede em saúde do trabalhador no estado. Foram utilizados também 

computadores, papéis e canetas esferográficas para o registro de informações. 

No estudo II, para o desenvolvimento da pesquisa qualitativa, foi utilizado um 

roteiro de entrevista semi-estruturado. Tal instrumento, segundo Minayo (2014) 

obedece um roteiro e orienta um diálogo com um determinado propósito, sendo 

promotora de abertura e comunicação. A entrevista semi-estruturada é realizada com 

perguntas abertas que possibilitam ao entrevistado expor suas opiniões sem condição 

rigidamente estabelecidas.  

O instrumento da entrevista semi-estruturada versou sobre as seguintes 

temáticas: Percurso do trabalhador na rede; motivo da busca pelo serviço; relação entre 

trabalho e saúde-doença e implicações psíquicas e sociais do adoecimento provocado 

pelo trabalho. Além da entrevista semiestruturada, foi utilizado um questionário simples 

com o intuito de obter os perfil sóciodemográfico dos participantes da pesquisa. 

 
4.5 Procedimentos 

 

O procedimento para realização dos dois estudos ocorreram após obter a autorização 

do Comitê de Ética da Universidade Estadual de Campina Grande e de munir de 

autorização institucional da Secretaria de Saúde de Campina Grande-PB. Após entregar 

o termo de anuência que autoriza a pesquisa no serviço, foi possível a entrada no campo 

da pesquisa.   

No tocante ao estudo I, foi solicitada a equipe as estatísticas referentes aos 

prontuários nos últimos anos. De acordo com a equipe, havia um profissional da área da 

informática que realizava tal tarefa, porém o mesmo havia sido transferido para outro 

serviço municipal, ocorrendo então a falta de um profissional que realizasse esse 

levantamento anualmente.  

Logo, foi solicitado a coordenadora que fosse possível ter acesso aos cadernos de 

atendimentos e prontuários. Constatou-se a partir dos cadernos que no ano de 2015 

foram realizados 962 atendimentos no CEREST, deste número apenas 210 

correspondem a acolhimentos, ou seja, ao primeiro atendimento ao usuário. Nesse 

momento era aberto o prontuário e cadastrado os dados do trabalhador. Já no ano de 

2016 foram realizados 317 atendimentos, 63 realizados pela primeira vez. 

Com os números dos prontuários que foram abertos em 2015 e 2016 deu-se início a 

tabulação dos dados. Tal atividade foi realizada em visitas semanais ao serviço. O 
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material colhido foi digitado no Excel pela pesquisadora e posteriormente analisado a 

partir do SPSS para obtenção do perfil dos trabalhadores atendidos pelo CERES. 

No estudo II foi feito um levantamento com os profissionais para conhecer quais os 

dias haveria maior demanda de usuários e se havia algum grupo de trabalhador no 

serviço. Constatado que não havia nenhum grupo de trabalhadores, optou-se pela 

realização de entrevistas individuais. 

As mesmas ocorreram de Abril a Julho de 2017, buscando entrevistar trabalhadores 

que estavam acessando o CEREST, com alguma demanda de saúde do trabalhador, seja 

pela primeira vez ou não. Nesse serviço só foi possível entrevistar 4 trabalhadores, isso 

ocorreu porque segundo os profissionais, a demanda estava baixa, decorrente da equipe 

mínima no serviço. Sendo assim, a maioria dos trabalhadores eram acolhidos e 

encaminhados para outro serviço, o CERAST. Por esse motivo foi necessário realizar as 

7 entrevistas restantes no serviço CERAST. A média de tempo das entrevistas foram de 

28 minutos. 

 

4.6 Análise dos Dados 

 

No estudo I a análise quantitativa dos dados foi realizada a partir do dados 

prontuários, os mesmos foram analisados a partir do software SPSS, por meio da 

digitação do banco de dados. O SPSS é um software próprio para análises estatísticas 

das ciências sociais. A análise realizada foi do tipo descritiva com frequência absoluta e 

relativa. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva. E, interpretados 

com base na fundamentação teórica referente a saúde do trabalhador no Brasil, tais 

como legislações livros e artigos científicos sobre a temática. 

No estudo II foi feita uma análise temática das entrevistas realizadas com os 

trabalhadores. Segundo Minayo (2014) essa técnica busca descobrir os núcleos de 

sentido que compõem uma comunicação. Para uma análise de significados, a presença 

de determinados temas denota estruturas de relevância, valores de referência e modelos 

de comportamento presentes ou subjacentes no discurso. 

 As etapas para a realização da análise temática versaram sobre a leitura das 

entrevistas e a constituição do corpus, que diz respeito ao universo estudado em sua 

tonalidade. Após essa etapa, foi feita a exploração do material buscando alcançar o 

núcleo de compreensão do texto. Para tanto foram encontrado categorias, que de acordo 

com a autora é um processo de redução do texto às palavras e expressões significativas. 
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E por fim, ocorreu a etapa do tratamento dos resultados obtidos a partir da interpretação 

inter-relacionando com o quadro teórico (Minayo, 2014). Para preservar o sigilo da 

pesquisa, os entrevistados tiveram suas falas preservadas no anonimato. As respostas 

dos participantes foram analisadas buscando responder aos objetivos da pesquisa. 

Foram construídas três categorias temáticas a partir das falas dos participantes: 

1) Sobre o trabalho: Sentidos e Processo Trabalho-saúde-doença; 2) Sobre a rede de 

saúde do trabalhador: Trajetórias e Dificuldades para acessar os serviços; e por fim 3) 

Implicações do adoecimento e afastamento do trabalho. 

 

4.7 Procedimentos Éticos 

 

Tendo em vista a importância da observação de todos os preceitos éticos para 

este estudo, destaca-se que a pesquisa obteve aprovação do Comitê de Ética (CEP), da 

Universidade Estadual da Paraíba, em 15 de março de 2017, sob o Protocolo CAEE 

4578917.3.0000.5187. Na pesquisa foram respeitadas todas as etapas relativas aos 

procedimentos éticos em pesquisas que envolvem seres humanos, conforme resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Foi lido e posteriormente assinado pelos informantes o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) informando sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa 

e os cuidados éticos necessários (Apêndice C). Foi esclarecido a todos que a pesquisa é 

voluntária, garantindo o anonimato e sigilo das informações colhidas.  

As entrevistas foram feitas individualmente pela pesquisadora em uma sala 

disponibilizada pela coordenação do serviço. Na aplicação das entrevistas, foi solicitado 

autorização para gravação em áudio, que foram transcritos integralmente. Nos 

resultados não contém nomes de trabalhadores, nem quaisquer indício de identificação, 

assim como nos dados quantitativos também não é possível conhecer nomes ou 

numerações dos trabalhadores nos prontuários. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos nos dois 

estudos, conforme interpretação e categorização resultantes da técnica de análise 

empregada. Os tópicos apresentados serão: Estudo I: Perfis dos trabalhadores atendidos 

pelo CEREST; Funcionamento da rede de saúde do trabalhador local e Perfil de 

adoecimento dos trabalhadores atendidos pelo CEREST. Já no estudo II são apresentas 

as seguintes categorias: Sobre o trabalho: Sentidos e processos trabalho-saúde-doença; 

Sobre a Rede de Saúde do Trabalhador: Trajetórias e dificuldades para acessar os 

serviços; e por fim, Implicações do adoecimento e afastamento do trabalho. Destaca-se 

que estes resultados serão discutidos à luz dos pressupostos teóricos de autores do 

campo da Saúde do Trabalhador e da Psicodinâmica do Trabalho. 

 

5.1 Estudo I: Perfil dos Usuários atendidos pelo CEREST 

 

Com base nos prontuários analisados dos últimos dois anos de atendimento, foi 

possível traçar os perfis dos trabalhadores acolhidos pelo CEREST. A maioria dos 

trabalhadores é do sexo masculino, totalizando 73,7% e a minoria do sexo feminino, 

totalizando 27,3%. O estado civil dos trabalhadores é casado (50,0%) e a faixa etária 

predominante da busca pelo serviço é de 21 a 30 anos (42,7%). 

 Ao observar as idades em que os trabalhadores procuram o CEREST (Ver 

Tabela 1), identifica-se uma faixa etária jovem que vem adoecendo em decorrência da 

sua atividade de trabalho. Os dados dos prontuários evidenciaram que os acidentes de 

trabalho acometem uma população que deveria se apresentar no auge de suas 

capacidades laborais, com frequência na faixa etária de 21 a 30 anos de idade (42,7%), 

mas que, contraditoriamente, apresentam-se ao serviço com limitações laborais devido 

ao adoecimento provocado pelo trabalho.   
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Tabela 1  

Faixa etária dos trabalhadores atendidos pelo CEREST 

Faixa etária 2015 2016 Total 

De 18 a 20 anos 4,7% 7,9% 5,5% 

De 21 a 30 anos 40,3% 50,8% 42,7% 

De 31 a 40 anos 27,5% 23,8% 26,6% 

De 41 a 50 anos 19,0% 11,1% 17,2% 

Acima de 50 anos 8,5% 4,8% 7,7% 

Não especificada no prontuário 0,0% 1,6% 0,4% 

 

Em relação ao vínculo empregatício, segundo os prontuários, pode-se aferir que 

a grande maioria dos trabalhadores que foram atendidos pelo CEREST possuíam 

carteira assinada (90,1%), seguidos de trabalhadores em regime estatutários (7,7%) e 

autônomos (1,5%). Sabe-se que há muitos trabalhadores na informalidade, com um 

contrato de trabalho que não obedece a legislação social protetora do trabalho. Esses 

trabalhadores não chegam ao CEREST por qual motivo?  

De acordo com dados do IBGE, em 2016 cerca de 90 milhões de trabalhadores 

encontravam-se no setor informal ou “nas franjas da informalidade”, muitas vezes 

ocupando cadeiras produtivas de setores tradicionais da economia, como, por exemplo, 

a indústria metalúrgica, de vestuário, calçadista e de alimentos. De acordo com Dias e 

Silva (2013) as parcelas do processo de trabalho consideradas mais arriscadas, “sujas” e 

perigosas para a saúde, são desenvolvidas por estes trabalhadores, por vezes até em seus 

próprios domicílios. 

Sabe-se que a política de ST, com base nos princípios da universalidade e 

integralidade do cuidado no SUS asseguram o atendimento para todos os usuários. A ST 

enquanto direito, não restringe-se a trabalhadores do setor formal, com carteira de 

trabalho assinada. Assim, o conceito de trabalhador não envolve somente os que 

apresentam carteira assinada, mas os que inserem-se os no mercado informal, seja ele 

autônomo, avulso, temporário, cooperativados, aprendiz, estagiário, doméstico, 

aposentado e até mesmo desempregado (Brasil, 2011). Porém, o dado acima que elucida 

os vínculos empregatícios dos trabalhadores atendidos pelo CEREST, reforçam a ideia 

de que o serviço ainda não consegue alcançar a todos os trabalhadores, alvos da política. 
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No tocante ao grau de escolaridade dos trabalhadores constatou-se que a maioria 

possui ensino médio completo (48,2%), com porcentagem dos trabalhadores que 

possuem ensino superior completo de 13,1% e 5,8% com ensino superior incompleto. 

Esses dados demonstram que não são trabalhadores desinformados, eles possuem algum 

tipo de instrução, sendo apenas 0,4% é analfabeto. Tal dado é importante para 

desmistificar a ideia de que o grau de escolaridade é um determinante no que se refere 

aos cuidados com a própria saúde e prevenção de acidentes. Esse dado pode demonstrar 

também que talvez as pessoas com maior nível de escolaridade estejam tendo mais 

acesso às informações relativas à saúde do trabalhador e que, por isso, tem sido esse o 

público que mais tem procurado o CEREST. 

Sobre a localidade, a grande maioria dos trabalhadores atendidos são de Zona 

Urbana (85,8%), sendo apenas 12,4% de cidades circunvizinhas e 1,8% da Zona Rural. 

Sobre a regionalização do serviço, sabe-se que grande parte dos CERESTs regionais 

vem executando suas ações apenas nos municípios sede, como aponta outros estudos 

(Cardoso & Araújo, 2016; Santos & Lacaz, 2011). Assim, as demandas dos 

trabalhadores situados na zona rural e em cidades circunvizinhas não conseguem ser 

atendidas, sendo um dilema crucial a ser enfrentado em todas as ações dos centros 

regionais, pois como é possível garantir que as ações sejam realizadas em todo o 

território? 

O CEREST analisado é responsável por 70 municípios. Tal realidade manifesta-

se em outras regiões do país, e aponta para uma situação que precisa ser repensada. 

Conforme Santos e Lacaz (2011) esse é um dos desafios para a RENAST, já que esse 

problema é responsável pela subnotificação de muitos agravos que ocorrem em outros 

municípios, de modo que a troca de informações entre o município que presta o 

atendimento e os serviços regionais fica impossibilitada. 

As autoras Cardoso e Araújo (2016) afirmam que essa questão merece ampla e 

profunda reflexão, pois é urgente a estruturação de modelos mais promissores e 

eficientes no gerenciamento desses serviços numa área geográfica mais ampla. A pouca 

destinação de verbas estaduais e municipais aos serviços de referência em saúde do 

trabalhador, como preconizado pelas legislações, pode explicar o motivo dos centros 

regionais realizarem somente ações no seu município sede. 

Sabe-se que os municípios que possuem sedes do CEREST terminam por estar 

mais assistidas, a despeito das cidades circunvizinhas, ditas de interior, em que, por 

vezes, terminam vivendo realidades de trabalho precarizado e de completo descaso à 
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saúde do trabalhador, mas terminam isentas de fiscalização e de um olhar cuidadoso 

quanto à promoção ou prevenção em virtude da estruturação da política (Cardoso & 

Araújo, 2016). 

A respeito da ocupação, a maioria é do setor industrial (50,0%), ocupando as 

funções de: operador de máquina, operador de exportação, operador de montagem e 

acabamento. Após, segue-se um número considerável de atendimentos na ocupação do 

setor de serviços (35,0%) destacando as funções de: motoristas, digitadores, pedreiros, 

cozinheiros, técnicos de enfermagem, professores, cuidadores e serviços gerais. 

Ressalta-se também o grande número de atendimentos a trabalhadores do setor de 

Teleatendimentos, correspondendo a um total de 11,3%. Além disso, um total de 2,9% 

de atendimentos foi realizado com trabalhadores do setor comercial ocupando a função 

de vendedor, e por fim, 0,7% de atendimentos a trabalhadores do setor rural ocupando a 

função de agricultor. 

De modo geral, apesar de haver uma maioria no setor industrial, onde 

aparentemente os trabalhadores sofrem mais acidentes ou adoecimentos físicos, 

observa-se uma ampliação dos que são atendidos em outros setores, inclusive nos 

menos concretos, como é o caso do setor de serviços.  

Sobre esse ponto, vale destacar o conceito de trabalho imaterial, definido por 

Sodré (2011) como o uso do trabalho vivo que envolve habilidades intelectuais, 

manuais e empresariais. O trabalho imaterial não resulta em bens duráveis e materiais, 

mas em informação (produção de conhecimentos, serviços (produção de relações) e 

afetos. Dessa forma, o trabalho produtivo é conhecimento, é trabalho abstrato em sua 

mais alta expressão. 

Um exemplo de trabalho imaterial é o desenvolvido por profissionais que 

operam o cuidado, como técnicos de enfermagem, assistentes sociais e cuidadores que 

utilizam conhecimentos, relações e afetos na sua produção. Nos prontuários analisados, 

sete profissionais exerciam tais funções. 

De acordo com os prontuários, a maioria dos trabalhadores que buscaram o 

serviço tem tempo de ocupação entre 1 a 5 anos de serviço (48,9%). Destaca-se que 

14,2% dos trabalhadores buscaram o CEREST por razão de adoecimento ou acidente de 

trabalho provocados em menos de um ano de trabalho (1 a 11 meses), o que também 

verifica que a frequência do tempo na atividade não é necessariamente o que determina 

o adoecimento. 
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Já com relação à média de renda mensal, constatou-se que os trabalhadores 

recebem até 1000 reais por mês (43,1%). Conforme os prontuários 40,5% dos 

trabalhadores informaram ser sindicalizados, em detrimento de 3,6% que informaram 

não ser. 

A sindicalização é um dos aspectos relevantes no conceito de trabalho decente 

apresentado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). A OIT estabelece a 

necessidade de que o trabalho esteja associado à proteção social e à noção de direitos 

fundamentais no trabalho, entre eles os de representação, associação, organização 

sindical e negociação coletiva. 

No tocante aos benefícios que os trabalhadores recebiam após o adoecimento, os 

dados apontam que 32,5% receberam Auxílio Doença Previdenciário, 25,9% receberam 

Auxílio Doença Acidentário, 20% não receberam nenhum benefício e 21,2% não 

informou no prontuário. Como muitos casos relacionados ao trabalho não têm sido 

computados como tal, pelos problemas relacionados ao estabelecimento do nexo, uma 

parcela desses trabalhadores recebem o auxílio doença previdenciário, quando deveriam 

receber o auxílio doença acidentário (Medina & Maia, 2016). 

Já a emissão de CAT foi feita pela maioria dos trabalhadores, totalizando 66,1%, em 

detrimento de 32,1% que não foi emitida e deferida. E por fim, 54,7% dos trabalhadores 

estavam com a situação de trabalho “ativo na mesma ocupação” e somente 13,1% 

estava afastado do trabalho. 

É importante assinalar que a CAT é um documento oficial que além de permitir 

o levantamento estatístico dos agravos ocorridos no país, assegura algumas garantias ao 

trabalhador, como, por exemplo, a estabilidade de um ano no emprego após o 

afastamento médico em consequência de acidente ou doença relacionados ao trabalho. 

Porém, esse documento oferece cobertura apenas aos trabalhadores formais, excluindo 

os que estão na informalidade. 

Existem outros instrumentos epidemiológicos criados pelo SUS para a 

notificação, como o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), que é 

um instrumento de notificação compulsória padronizada pelo Ministério da Saúde, e o 

RAAT (Registro de Atendimento dos Acidentes do Trabalho Não Graves) para o 

registro de qualquer agravo, independentemente do vínculo empregatício (Brasil, 2004).  

Porém, apesar desses instrumentos citados, na prática dos serviços, a maioria dos 

casos não são preenchidos. Cabe aos profissionais reconhecer o problema como 

relacionado ao trabalho e preencher a notificação nos sistemas e prontuários. Inclusive, 
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verificou-se que os próprios prontuários analisados dos CERESTs tem lacunas no 

preenchimento e isso acaba gerando dificuldades para uma análise mais concreta. 

 

5.1.2 Funcionamento da rede de saúde do trabalhador local  

 

De onde os trabalhadores vem? Os prontuários também apresentaram informações 

relevantes ao modo de funcionamento da rede local. É possível observar na Tabela 2 

que a origem do encaminhamento da maioria dos trabalhadores é dos serviços médicos 

particulares (25,5%). Esse número aponta que os usuários buscam o serviço particular 

antes do serviço público. Uma hipótese para isso é o acesso rápido a atendimentos nos 

serviços privados. 

 

Tabela 2  

Origem do encaminhamento (Ano de 2015 e 2016) 

Origem Total 

 

Serviço Médico Particular 25,5% 

INSS 17,9% 

Colega de trabalho  9,1% 

Amigo 6,2% 

Advogado 4,0% 

Sindicato 4,0% 

Empresa 2,9% 

Unidade Básica de saúde 1,8% 

Serviços de urgência e emergência –  

SAMU, UPA e Hospital de trauma 

1,5% 

Familiar 2,2% 

Prefeitura 2,2% 

Outros 4,4% 

Não consta no prontuário 18,2% 

 

A esse respeito Gehring-Júnior, Soares e Corrêa-Filho (2003) confirmam que a 

maior procura dos trabalhadores por atendimento de saúde especializado é no sistema 

privado. Os autores problematizam os efeitos do neoliberalismo no setor de saúde e 
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discorrem que o corte de gastos sociais públicos e a privatizações corroboram para um 

impacto direto na saúde da população e no aumento do desprestígio das instituições 

públicas de saúde, ajudando a criar a demanda no setor privado. A segunda fonte de 

origem de encaminhamento é o INSS (17,9%), seguido por indicação de colegas de 

trabalho (9,1%). Um dado preocupante é a pouca participação da atenção básica nas 

origens de encaminhamento, representando apenas 1,8% dos casos.  

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que compõem a atenção primária, servem 

como porta de entrada principal ao sistema de serviços de saúde. O apoio às ações de 

saúde do trabalhador nesse contexto deve se dar, entre outros meios, pela definição de 

protocolos, estabelecimento de linhas de cuidado e outros instrumentos que favoreçam a 

integralidade da atenção, incluindo a reabilitação e os procedimentos de referência e 

contra-referência (Brasil, 2009). Porém o que ocorre na prática é a pouca participação 

da atenção primária em ações de saúde do trabalhador, justamente pela precarização de 

ações nesse âmbito.  

Nos anos de 2015 e 2016 somente 4,0% dos trabalhadores vieram encaminhado por 

sindicatos. E somente 2,9% vieram encaminhados pela empresa. A pouca participação 

das empresas nesses encaminhamentos denotam a necessidade de intensificar ações de 

vigilância que possam gerar uma problematização sobre o papel do ambiente de 

trabalho como fonte de saúde e adoecimento. 

As ações de vigilância em ST devem se dar continuamente no sentido de detectar, 

conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes dos agravos a saúde do 

trabalhador. Do mesmo modo, deve executar e intervir de forma a eliminar e controlar 

os agentes causadores do adoecimento. Mais que uma inspeção no local de trabalho, a 

vigilância deve implantar efetivas mudanças nos locais de trabalho. 

Sobre o objetivo da busca pelo serviço CEREST, de acordo com os dados dos 

prontuários resumidos na Tabela 3, temos a informação de que a maioria dos 

trabalhadores buscam o serviço para obter orientações, informações e encaminhamentos 

(31,4%), assim como cadastramento e solicitação do CAT (27,7%).  

O estabelecimento do nexo do adoecimento com o trabalho é de suma 

importância, pois esse nexo é necessário para que os trabalhadores possam migrar do 

benefício previdenciário para o benefício acidentário. Para confirmação do nexo é 

necessário uma equipe de referência estruturada. Tal equipe também pode realizar o 

preenchimento da CAT, quando este não é feito pela empresa ou sindicato.  
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Tabela 3  

Objetivo da busca do serviço pelo trabalhador 

Objetivo Número de vezes 

marcado no prontuário 

 

Total 

Orientações, informações e encaminhamentos 95 31,4% 

Cadastrar/Solicitar CAT 

 

84 27,7% 

Agendamento e marcação de perícia 37 12,2% 

Concessão do nexo e esclarecimento de nexo 

causal 

25 8,3% 

Atendimento com médico do trabalho 11 3,6% 

Orientações jurídicas 7 2,3% 

Orientações previdenciárias 23 7,6% 

Não especificado no prontuário 21 6,9% 

 

Nos prontuários pode-se observar que não foi assinalado outros objetivos pela 

busca do serviço que seriam importantes, como por exemplo, a busca por inspeções nos 

locais de trabalho. A VISAT como preconizado pelas políticas públicas, é a ação 

prioritária para os serviços de saúde do trabalhador, devendo ocupar lugar central na 

intervenção sobre os determinantes sociais na saúde do trabalhador, posto que as ações 

assistenciais individualizadas têm pouco impacto coletivamente na promoção e 

prevenção das doença (Cardoso & Araújo,2016). As ações da vigilância também são 

essenciais para a prevenção de novos casos de adoecimento, porém os trabalhadores não 

buscam o CEREST para solicitarem tais ações, como observa-se na tabela a seguir. 

Além disso, percebeu-se que os atendimentos médicos (3,6%) e as orientações 

jurídicas (2,3%) são os mais procurados pelos trabalhadores, evidenciando o saber do 

médico e do advogado como principais. Tal indicação parece refletir a abordagem da 

saúde ocupacional que dá ênfase na figura do médico. Como, então, romper com o 

assistencialismo médico existente dentro dos serviços especializados em ST? Como 

incorporar outros profissionais nesse processo? 

Sabe-se que outros profissionais da saúde, como por exemplo, o psicólogo, 

podem contribuir na identificação de questões relacionadas ao trabalho e nas 

informações relacionadas ao modo como o trabalho está organizado e suas 
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consequências para a saúde da população trabalhadora. Tais profissionais podem atuar 

como agente de investigação crítico quanto à dimensão subjetiva nos ambientes de 

trabalho, sendo sensível às formas particulares como os trabalhadores vêem os riscos 

vivenciados nos ambientes de trabalho e os modos como lidam com estes. O psicólogo 

no âmbito da ST também pode auxiliar de modo a produzir conhecimento especializado, 

divulgar os dados, estabelecer cooperação técnica e subsidiar a formulação e a 

implementação de políticas na área (CFP, 2008). 

 

5.1.3 Perfil de adoecimento dos trabalhadores atendidos pelo CEREST 

 

De acordo com a tabela 4 que contém informações sobre a incidência dos 

diagnósticos nos atendimentos do CEREST, percebeu-se que a maioria dos 

trabalhadores que buscaram o centro especializado apresentaram “doenças físicas”, 

como tendinites, tendinopatias e bursites. Essas doenças ocupacionais estão 

classificadas dentro dos quadros de Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e as Doenças 

Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT) e são relacionadas ao trabalho.  De 

acordo com Todeshini e Lino (2010) não se pode dizer que estas doenças sejam 

especificas de determinadas profissão, pois estão disseminadas nas várias atividades 

funcionais. 

Em nível nacional, o LER/ DORT, nomenclaturas adotadas pelo Ministério da 

Saúde, é o principal agravo relacionado ao trabalho, sendo o maior responsável em 

quantidade de auxílios-doença e valor de auxílios-doença acidentários − cedidos pela 

Previdência Social entre 2011 e 2013. Além de causarem inúmeros afastamentos do 

trabalho, essas patologias também evoluem para a incapacidade temporária, e, em 

muitos casos, geram sofrimento, dor e incapacidade (Viegas & Almeida, 2015). 

Merlo et al. (2003) estudaram o sofrimento psíquico dos portadores de LER e 

afirmaram que existe uma complexa relação que vincula a dor às vivências subjetivas e 

à identidade social do trabalhador doente. Segundo os autores “Pensar os efeitos das 

Ler/DORT na saúde dos trabalhadores implica pensar no lugar atribuído ao trabalho em 

nossa sociedade, a importância que este assume na produção da subjetividade e também 

nos modos de adoecer dos trabalhadores” (Merlo et al., 2003, p.134).  

As vivências de sofrimento psíquico se manifestam primeiramente no corpo, 

segundo Dejours (2004b) por um processo de “subjetivação da matéria e dos objetos”, 
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um processo que desencadeia uma íntima relação com o conteúdo do trabalho, com os 

objetos técnicos e com as dimensões do aspecto social no trabalho. 

Outra demanda de atendimento no CEREST é a Síndrome do Túnel do Carpo 

(STC). A STC é uma patologia que atinge o membro superior, geralmente as mãos ou o 

punho, provocando no trabalhador inúmeros sintomas, como dor noturna com 

queimação, atrofia e incapacidade para realizar tarefas simples. Os fatores de risco são 

notadamente ocupações que exigem do trabalhador movimentos repetitivos gerando a 

síndrome. 

Ribeiro (1999) pontua que as lesões localizadas nos membros superiores 

decorrem do seu envolvimento maior no processo de trabalho. Tais lesões comportam o 

sofrimento físico, com componentes orgânicos e dor física, mas também apresentam 

componentes sociais, como a incapacidade de trabalhar. Segundo o autor, ao adoecer 

por esse tipo de lesão, o afastamento do trabalho é uma prescrição terapêutica 

obrigatória. Nesse aspecto busca-se poupar o adoecido de continuar sujeito às agressões 

do trabalho que o fizeram adoecer. 

Os acidentes de trabalho, típicos e de trajeto somam quase 21% dos atendimentos 

realizados no CEREST, sendo um número considerável. No Brasil, de acordo com o 

Ministério da Fazenda, entre 2012 e 2016, foram registrados 3,5 milhões de casos de 

acidente de trabalho em 26 estados e no Distrito Federal. Esses casos resultaram na 

morte de 13.363 pessoas. 

 De acordo com Borsoi (1999) a construção civil figura como um dos ramos 

produtivos mais perigosos, principalmente pela sistemática ausência de políticas de 

segurança das construtoras. De acordo com o autor, os trabalhadores conhecem o 

perigo, tentam ocultar o medo, mas são obrigados a conviverem com ambos. Nos 

prontuários analisados, a maioria dos trabalhadores que sofreram acidentes são da área 

de construção, corroborando com a fala do autor em questão. 

Os prontuários também apontaram dados sobre o adoecimento mental relacionado 

ao trabalho, aparecendo diagnósticos como: depressão, síndrome do pânico, crise de 

ansiedade e estresse. O percentual de atendimentos realizados aos trabalhadores que 

apresentaram essa demanda foi de 4%, porém muitos estudiosos enfatizam que há ainda 

uma subnotificação expressa nesses casos.  

Segundo Dejours (2010), o adoecimento mental no trabalho está intrinsecamente 

ligado à evolução da organização do trabalho, a qual é agravada pela introdução de 

novas estratégias no mundo do trabalho contemporâneo; como por exemplo, à avaliação 
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individualizada dos desempenhos e a busca da "qualidade total". Seligmann-Silva 

(2005) apontam que as doenças mentais são a manifestação da repercussão da 

organização, gestão e processo de trabalho sobre a saúde mental dos trabalhadores.  

De acordo com Cardoso e Araújo (2016), os transtornos mentais constituem a 

terceira causa de afastamentos do trabalho por auxílio-doença no INSS, com incidência 

média anual de 9,3% ou 34,9/10.000 segurados, sendo 6,2% desses decorrentes do 

trabalho. O nexo do agravo com o trabalho é o objetivo principal do ambulatório nos 

centros de saúde do trabalhador, mas se constata que o estabelecimento desse nexo com 

os transtornos mentais ainda é um desafio (Cardoso & Araújo, 2015). 

As autoras pontuam que a saúde mental não tem sido prioridade na área técnica 

do SUS, pois ainda predominam concepções do sofrimento psíquico como decorrente 

apenas de ordem intrapsíquica, vivenciadas na infância, na sexualidade ou na família, 

em detrimento de um olhar mais amplo que considere as demais esferas da vida dos 

indivíduos e da coletividade, como o mundo do trabalho (Cardoso & Araújo, 2016). 

 

Tabela 4  

Diagnósticos marcados nos prontuários do CEREST 

Diagnóstico Número de vezes 

marcado no prontuário 

 

Total 

Tendinites, Tendinopatias e Bursites 90 30,5% 

Hérnia de disco e Problemas de coluna 

 

38 12,9% 

Síndrome do túnel do carpo  25 8,5% 

Acidentes de trajeto 25 8,5% 

Acidente típico - Amputação, fraturas 33 11,2% 

Doenças psíquicas – Depressão, síndrome do 

pânico, assédio, crise de ansiedade e estresse 

12 4,1% 

Infarto e AVC 3 1,0% 

Cisto 8 2,7% 

Sinovite e Tenossinovite 13 4,4% 

Outros 32 10,8% 

Não consta no prontuário 16 5,4% 

Total 295 100% 
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Tais diagnósticos revelaram um retrato da realidade local, que também é 

evidenciado em outras regiões do Brasil. Em suma, os prontuários analisados puderam 

oferecer um panorama acerca do perfil dos trabalhadores, elucidando dados importantes 

acerca das principais demandas que chegam ao serviço de referência de saúde do 

trabalhador. Segundo Cardoso (2015) as pesquisas sobre o tema trabalho e saúde 

permitem a compreensão não apenas das doenças e dos tipos de acidentes existentes, 

mas, sobretudo, de suas causas e determinantes. Assim, é importante saber quais são as 

doenças mais frequentes, os tipos de acidente e em quais setores ocorrem, mas também 

compreender os determinantes e o funcionamento da rede para responder a essa 

demanda.   

É importante situar também que o CEREST analisado insere-se em um contexto 

industrial, em específico, da indústria de calçados, havendo um aumento do número de 

fábricas, assim a maioria dos trabalhadores atendidos são desse contexto.  

A maioria das perguntas dos prontuários analisados tem caráter clínico, 

perguntando sobre queixas físicas. Além disso, muitos dados dos prontuários estavam 

em branco, graças ao déficit de profissionais dos serviços. É importante assinalar que 

também não constam perguntas acerca das motivações do trabalho, das estratégias 

utilizadas pelos trabalhadores, ou seja, de elementos que pudessem dar conta dos fatores 

positivos do trabalho. Tais questões seriam pertinentes para a construção de reflexões 

sobre os elementos constitutivos dos processos de trabalho e saúde-doença. 

 

5.2 Estudo II: Caracterização dos Trabalhadores Entrevistados 

 

No tocante ao estudo II, será apresentada uma análise qualitativa a partir dos dados 

coletados de onze trabalhadores atendidos pela rede de saúde do trabalhador de 

Campina Grande-PB, em específico em dois centros de referência de saúde do 

trabalhador. A seguir apresentaremos a caracterização dos participantes entrevistados e 

as categorias temáticas retiradas a partir das falas dos trabalhadores. 

O questionário sócio demográfico foi respondido por 11 participantes, sendo 7 

do sexo masculino e 4 do sexo feminino, com idades entre 25 a 54 anos, com média de 

idade de 37 anos. Quanto ao estado civil, 5 são casados, 4 solteiros, 1 divorciado e 1 

viúva.  

No tocante as rendas mensais 7 participantes declararam ganhar até um salário 

mínimo e 4 participantes até dois salários mínimos. Sobre a escolaridade dos 
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participantes, 4 tem ensino médio incompleto, 2 tem ensino médio completo, 2 ensino 

fundamental, 1 ensino técnico e 2 ensino superior incompleto.  

Os primeiros serviços que os trabalhadores buscaram para atender a demanda de 

adoecimento provocado pelo trabalho foram: Hospital Geral (4), Serviço de Urgência e 

Emergência (5), Unidade Básica de Saúde (1) e Outro - Polícia (1). Nos anexos 

encontra-se o quadro resumo dos participantes entrevistados (Apêndice 1). 

As entrevistas com os onze trabalhadores assinalaram que o Hospital Geral e o 

Serviço de Urgência são os serviços que os trabalhadores acessam de imediato. De 

acordo com os prontuários analisados no estudo I, um dos menores índices de 

encaminhamentos aos serviços do CEREST são os advindos de Serviço de urgência 

(SAMU, UPA), fato curioso, já que de acordo com a amostra analisada, os primeiros 

serviços buscados são estes. Observa-se, então, a necessidade dos profissionais dessa 

área conhecerem os objetivos dos centros de referência, para que seja possível uma 

encaminhamento adequadas ao trabalhador que chega lesionado. 

Os serviços de urgência e emergência recebem casos graves de acidentes e 

intoxicações agudas, sendo fundamental a capacitação em ST para estes profissionais. 

De acordo com Dias e Ribeiro (2011) estes serviços devem estar preparados para 

reconhecer o usuário enquanto trabalhador e prestar assistência de qualidade ao 

acidentado ou intoxicado, informando-o sobre a RENAST. 

Sabe-se a atenção integral à saúde do trabalhador deve ser organizada incluindo 

ações em serviços de atenção primária, secundária e terciária. Tais serviços devem 

realizar diagnóstico, identificação de nexo causal, tratamento, recuperação e 

reabilitação, bem como a vigilância de ambientes de trabalho e prevenção de riscos 

(Silva et al, 2003). Porém, de acordo com as entrevistas, a maioria dos trabalhadores, só 

acessam a rede de serviços quando estão acometidas pelo adoecimento, ou seja, quando 

necessitam de tratamento/reabilitação, por isso os serviços que realizam o primeiro 

atendimento são os de urgência e emergência.  

Essa questão também elucida à fragilidade das ações de prevenção nos serviços 

de saúde do trabalhador. As ações de vigilância, por exemplo, de acordo com Silva et 

al. (2003) são fundamentais na identificação de situações de riscos de acidentes e 

agravos à saúde. Tais ações visam promover melhorias nas condições de segurança e 

saúde no trabalho, através de visitas às empresas e notificação sobre mudanças a serem 

realizadas, e são essas atividades que precisam ser trabalhadas de forma mais constante, 

pois tais medidas possibilitam a redução de casos mais graves, como os de acidente de 
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trabalho, que levam os trabalhadores para esses serviços de urgência. Logo, só é 

possível reverter esse quadro se a RENAST estiver estruturada de forma a prevenir cada 

vez mais os agravos à saúde dos trabalhadores no lócus do trabalho. 

 Os tipos de ocupação que apareceram nas entrevistas dos trabalhadores são 

diversas: Atendente de loja, Embalador, Auxiliar de almoxarifado, Operadora de caixa, 

Operadores de máquina, Carpinteiro, Eletricista, Vendedores, Pedreiro e Agente 

Comunitário de Saúde. A média de trabalho é de 1 ano e meio a 26 anos. 

Os diagnóstico dos trabalhadores entrevistados eram: LER/DORT (3 

participantes), Dores na coluna (2 participantes), AVC (2 participantes), Acidentes de 

trabalho (3 participantes) e Adoecimento mental provocados pelo trabalho (1 

participante). É interessante assinalar que tais características dos entrevistados vão de 

encontro aos dados obtidos nos prontuários, pois como assinalado anteriormente no 

estudo I as principais ocupações que chegam ao CEREST são estas, assim como as 

principais causas de adoecimento. 

 

5.3 Categorias Temáticas do Estudo II 

 

A partir das falas dos trabalhadores emergiram três categorias temáticas, a saber: 

1) Sobre o Trabalho: Sentidos e Processo trabalho-saúde-doença; 2) Sobre a rede de 

saúde do trabalhador: Trajetórias e dificuldades para acessar os serviços; e por fim 3) 

Implicações do adoecimento e afastamento do trabalho. A seguir, apresentamos as 

categorias, assim como foram expressos pelos trabalhadores a partir de trechos de falas 

que representam essa incidência temática.  

 

5.3.1 Sobre o trabalho: Sentidos e Processo Trabalho e saúde-doença 

 

Essa categoria reflete sobre a representação que o sujeito tem do seu trabalho e 

os sentidos que foram sendo construídos a partir da sua vivência. De acordo com a 

maioria dos participantes o trabalho tem sentido de sustento familiar e independência 

financeira: 

 

“Representa sustentar minha família, meu trabalho sustenta a 

mim e minha esposa.” (P2) 
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“Como diz no popular, meu trabalho é meu ganha pão, minha 

independência. Se não fosse esse trabalho hoje em dia, não ia 

conseguir nada.”(P3)  

 

“Meu trabalho é minha independência.” (P5) 

  

 “O trabalho é importante. Todo ser humano precisa de trabalho 

pra se manter, pra tudo. Sem trabalho não tem quem viva.” (P6) 

 

“Se você não fizer nada... sua vida é nada. O serviço traz alguma 

coisa, uma confiança, o dinheiro, fico feliz no fim do mês quando 

vejo o salário.” (P7) 

 

Pode-se observar nas falas dos trabalhadores que, além dos mesmos se referirem 

ao trabalho como via de subsistência financeira, afirmam a importância subjetiva do 

trabalho. Alguns trabalhadores colocam o trabalho a partir de uma centralidade: 

 

“O trabalho representava tudo pra mim, porque era uma base de 

fortaleza (...) a loja pra mim estava em primeiro lugar.” (P1) 

 

Dejours (2004a) na perspectiva da centralidade, pontua que o trabalho é e 

continuará central em face da construção da identidade e da saúde, da realização 

pessoal, da formação das relações entre os homens e mulheres, da evolução da 

convivência e da cultura. 

Quando o trabalhador consegue perceber a organização flexível aos seus desejos 

e perceber reconhecimento, será possível perceber o trabalho com sentido positivo e 

gerador de saúde. Quatro participantes consideraram o trabalho nesse sentido. Seguem 

alguns trechos da entrevista que ilustram isso:  

 

“Eu era aplaudida pelos gestores e pela equipe. Eu queria chegar 

a ser realmente reconhecida, eu estava lutando pra isso(...) O 

trabalho representava tudo pra mim, porque eu pensava... eu era 

criativa, eu colocava minha criatividade pra fora.” (P1) 
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 “Eu gosto do que faço... Fico mais alegre, mais feliz. Eu digo 

assim, a gente se diverte mais que recebe dinheiro, porque a 

gente trabalha, mas se alegra ao mesmo tempo.“(P4) 

 

“O trabalho representa tudo pra mim, sinto falta agora que estou 

afastada, uma saudade imensa. Meu trabalho era mais 

divertimento que obrigação, meus pacientes eram a minha 

família, tenho vínculo com todos. Eles reconheciam meu trabalho 

e isso não tem preço.” (P10) 

 

Segundo Dejours (2004) o trabalho abarca um significado maior do que o ato de 

trabalhar ou de vender sua força de trabalho em busca de remuneração. Há também uma 

remuneração social pelo trabalho, ou seja, o trabalho enquanto fator de integração a 

determinado grupo com certos direitos sociais. Além disso, o trabalho tem uma função 

psíquica: é um dos grandes alicerces de constituição do sujeito e de sua rede de 

significados. 

Um participante pontuou o trabalho enquanto elemento estruturante, e afirmou 

que o afastamento do trabalho traz sofrimento psíquico: 

“O trabalho na verdade me diverte. Se eu tiver com qualquer 

problema eu esqueço, eu me divirto mesmo. Eu gosto de 

trabalhar. Eu e os colegas trabalhando e conversando é um 

divertimento. Eu estando parado, assim, afastado eu fico triste, 

igual eu estou me sentindo agora por não trabalhar há 3 meses 

desde o acidente. Minha vontade maior é ficar bom e voltar ao 

trabalho.“ (P9) 

 

Sabe-se que afastamento do trabalho por adoecimento requer do indivíduo novas 

formas de subjetivação, e este processo mobiliza vários sentimentos ao trabalhador. 

Assim, quando ele afirma estar triste por não trabalhar percebe-se um sentimento de 

imobilização e fragilização. Assim como essa outra fala aponta: 

 

“(...)sinto falta agora que estou afastada, uma saudade imensa.” 

(P10) 
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Outras falas dos trabalhadores apontam uma mudança na representatividade que 

o trabalho tem para suas vidas após o adoecimento. Em um primeiro momento a maioria 

dos sujeitos apontam o trabalho como algo positivo que provém sustento, criatividade, 

independência, trazendo à tona essa centralidade. Porém, após o afastamento e 

adoecimento, eles representam com adjetivos negativos, tais como: “hostil”, 

“decepcionante” e “insuportável”. Segue alguns trechos: 

 

“Meu trabalho de hoje... pra mim... pra ser sincero representa 

decepção. Pelo jeito que me trataram quando me acidentei, até 

hoje é decepção.” (P3) 

 

“Em um primeiro momento o trabalho era tudo pra mim (...) 

Depois ele começou a ficar hostil. Eu ficava sendo oprimida 

porque minha área não foi muito bem colocada no ranking das 

lojas... A gente tinha que escutar sobre todo mundo ali, então ali 

tinha altos assédios (...) Eu tinha que ficar calada. Então se 

tornou um ambiente hostil, um ambiente ao mesmo tempo pesado. 

Eu entrava na loja e já me sentia sugada, cansada... eu não me 

sentia feliz... eu tinha vontade de ir logo pra casa... Era isso que o 

trabalho ficou pra mim.” (P1) 

 

“Não tem aquele incentivo do começo, não tem mais. Quando 

estava sentindo dores e ia trabalhar era insuportável.” (P4) 

 

Ao adoecer os trabalhadores passaram a adotar uma representação negativa 

sobre o trabalho, logo, é importante trazer à luz o conceito de sofrimento patogênico 

esboçado por Dejours. Segundo o autor, a organização do trabalho pode ser causadora 

de sofrimento psíquico e físico na vida do trabalhador porque a organização do trabalho 

exerce, sobre o homem, uma ação específica, cujo impacto é no aparelho psíquico. O 

sofrimento emerge quando o trabalhador já não pode fazer nenhuma modificação na sua 

tarefa no sentido de torná-la mais conforme às suas necessidades fisiológicas e a seus 
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desejos psicológicos – isso é quando a relação homem-trabalho é bloqueada (Dejours, 

1992, p. 133). 

Dejours (2004) diz que para certas pessoas, o trabalho é considerado uma 

atividade acessória, mas o aparelho da produção não tolera esse tipo de concepção, pois 

a organização do trabalho necessita sempre de uma massa de pessoas que invistam 

fortemente e coletivamente no campo profissional. 

No tocante a representação que os trabalhadores tem da relação que o trabalho 

teve no processo de saúde e adoecimento, seguem alguns trechos:  

 

“Pra entrar nessa empresa você tem que fazer os exames antes. 

Se você tiver qualquer problema, já não entra lá. Meus exames 

quando entrei lá estava tudo OK, se eu tivesse qualquer problema 

não entraria. Agora depois de 4 anos fazendo tanto movimento 

repetitivo todos os exames estão alterados, estou todo 

quebrado(...) O que me adoeceu foi o movimento repetitivo da 

empresa.” (P2) 

Nessa fala percebe-se a exigência que a organização de trabalho faz de 

trabalhadores saudáveis. É importante assinalar esse aspecto no qual as estruturas 

organizacionais cobram do sujeito a própria saúde, como um objeto. Castelhano (2005) 

afirma que o sujeito passa a reproduzir· o novo discurso da organização, passando a 

assumir certas responsabilidades. A organização, segundo o autor, funciona como um 

sistema de mediação das contradições, que tem de um lado os trabalhadores e do outro a 

empresa.  

Outras falas apontam sobre os processos de trabalho e sua implicação com o 

sofrimento. O movimento repetitivo e o esforço braçal foram elementos repetidos pelos 

trabalhadores. A organização do trabalho, ao modo particular, influenciará no processo 

de adoecimento físico e sofrimento psíquico dos trabalhadores. Nesse sentido é preciso 

considerar as vivências do trabalhador, a partir do seu contexto de trabalho.  Isso pode 

ser localizado nas falas destes trabalhadores: 

 

“Eu comecei lá como operadora de caixa há 5 anos, eu tinha que 

passar muita compra e embalar, movimento repetitivo fazia 

bastante.” (P4) 
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“Adoeci decorrente do esforço, eu pego muito peso. Daí comecei 

a sentir muita dor a ponto de ‘nem’ conseguir me levantar.” (P8) 

 

“Eu nunca tive doença de coluna na minha vida... até dois anos 

atrás nunca tive. Só que eu estava fazendo muita função, era o 

serviço de quatro pessoas... foi acumulando... acumulando... o 

serviço aumentando e daí teve um ponto que minha coluna não 

aguentou e pronto. Era como se eu fizesse o serviço de quatro 

pessoas. (...) Eles deveriam olhar direito pro trabalhador. Porque 

se fosse uma empresa séria ia perceber automaticamente que 

aquele monte de serviço um só não ia dar de conta e se 

continuasse fazendo ia ter alguma coisa e eu tive.” (P3) 

 

A partir da fala desse trabalhador podemos perceber as exigências que se vem 

fazendo para que o sujeito seja cada vez mais polivalente, sendo capaz de realizar uma 

multiplicidade de tarefas. No entanto, esse processo gera cada vez mais a 

desqualificação do trabalhador e do seu saber fazer. 

De acordo com outros participantes que tiveram acidentes decorrentes do 

trabalho a implicação entre trabalho e saúde-doença não é visto da mesma forma que o 

adoecimento, pois o acidente seria um evento da ordem do “acaso”, algo involuntário. 

Os trabalhadores afirmaram:  

” Não sei te dizer a relação que teve, só sei que caiu a laje lá e 

veio abaixo. Não sei o que foi o que causou o desabamento. Nós 

usamos equipamentos, mas são coisas que acontecem...” (P6)  

 

“No meu caso foram 8 tiros que recebi ao sair do trabalho... A 

empresa me ajudou, acho que eles não tem culpa, foi um acidente 

infeliz.” (P7) 

 

“Foi um acidente, não foi o trabalho em si.” (P9) 
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No tocante a participante que teve adoecimento mental ocasionado pelo trabalho, 

pode-se aferir que o sofrimento psíquico era ampliado por situações vivenciadas com o 

chefe e com a pressão do que era prescrito. De acordo com a participante:  

 

“O meu trabalho era numa loja grande de departamento de 

moda. Ele me adoeceu. (...) Eu tinha um supervisor... que parecia 

um militar, ele falava com as pessoas gritando, e ele fala de uma 

forma que dá medo e eu tinha que aguentar. Ele dizia que se você 

não melhorar, tinha outra pra ficar no seu lugar bem melhor que 

você, então eu tinha que estar acostumada a essas palavras (...)” 

(P1) 

 

 Alguns autores pontuam sobre as implicações psíquicas dos novos modos de 

gestão para os trabalhadores (Dejours, 2010; Gaulejac, 2007; Ramos et al., 2008; Faria 

& Meneguetti, 2007; Castellhano, 2005). A análise desse depoimento indica que a 

trabalhadora têm um intenso sofrimento psíquico, decorrente da pressão por metas, 

gerando desgaste físico e emocional. Os sentimentos de desânimo, tristeza, ansiedade, 

ódio e medo são manifestações que atingem a dimensão subjetiva da trabalhadora, 

originando outras repercussões citadas por ela como: sobrecarga e isolamento. 

 

“Eram nervos abalados, eu me tremia todinha (...) chorava com 

facilidade, eu era muito agressiva... Quando eu percebia que 

‘tava’ sendo muita pressão pra cima de mim, pra demanda e o 

tempo ‘tava’ curto, eu me isolava num canto, eu chorava. (“...) aí 

começaram as crises de ansiedade e eu sempre parava no 

hospital(...)Nos dias de coleção eu não parava. E se não fizesse 

tudo perfeito, ele dizia ‘cabeças irão rolar’. Ele dizia o tempo 

todo isso, no grupo do ‘whatts app’ da loja também. Eu tinha 

medo, mas depois eu sentia muito ódio, tinha muito ódio dele.” 

(P1) 

 

A fala dessa trabalhadora expõe sobre a ideia de que o trabalho está conformado 

pelo afeto. Dejours (1993) traz uma abordagem bastante ampla sobre o conceito de 
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sofrimento do trabalho, em especial, pode-se destacar sua abordagem sobre a 

ambivalência “bem-estar” e “loucura”.  

Quando o autor fala do binômio bem-estar e “loucura”, procura compreender o 

trabalho “como o espaço de luta que ocorre o campo situado entre, de um lado, o bem-

estar, e, de outro, a doença mental ou a loucura” (Dejours, 1993, p. 153). O bem-estar 

está relacionado à ideia de ambiente gratificante levando os trabalhadores a gostarem do 

produto realizado. Já a ideia de sofrimento está relacionada à subjugação do trabalho e, 

quando isso ocorre, se imprime raiva ao produto. Percebe-se, assim, tal relação entre 

trabalho e afeto. Essa ideia de afeto implica “amor” ou “ódio” ao trabalho e gera outros 

binômios paralelos: “alegria” ou “tristeza”, “entusiasmo” ou “desânimo”, “anelo” ou 

“desprezo”.  

 

“Eu entrava na loja e já me sentia sugada, cansada... eu não me 

sentia feliz... eu tinha vontade de ir logo pra casa. Eu chegava, 

batia cartão, sorria, queria me maquiar, depois de meia hora eu 

já mudava de humor, eu já queria ir pra casa... quando chegava 

certas pressões (...)” (P1) 

 

É importante assinalar que os problemas psíquicos causados em decorrência da 

organização do trabalho ainda encontra dificuldades para serem reconhecidos. Na 

maioria dos casos não são vistos como problemas decorrentes da estrutura de produção, 

ou da organização e das condições de trabalho, são considerados apenas elementos 

inerentes da vida pessoal do trabalhador. 

Nesse tópico foi possível perceber que alguns trabalhadores pontuaram sobre o 

trabalho de modo positivo, outros enquanto vivência de adoecimento e sofrimento. Cada 

um tem um sentido particular, dependendo do modo como os trabalhadores subjetivam 

a sua experiência no trabalho. Nas diversas ocupações aqui citadas, os sujeitos 

pontuaram sobre o trabalho, elaborando e dando sentido a suas experiências. Como 

aponta Dejours e Abdoucheli (1994), o sentido diz respeito ao que o sujeito constrói, 

sendo fortemente singularizado pela forma através da qual a situação atual de trabalho 

se encaixa, fazendo ressonância com as experiências passadas e expectativas atuais do 

sujeito. 
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5.3.2 Sobre a Rede de Saúde do Trabalhador: Trajetórias e dificuldades para acessar 

os serviços 

 

No tocante a compreensão que os trabalhadores apresentam acerca da rede de 

saúde do trabalhador, percebe-se que a maiorias pouco conhece RENAST. Segue alguns 

trechos de falas: 

 

“Na minha opinião cada instituição é separado, cada órgão é 

cada órgão. Eu já precisei do INSS, já precisei daqui do CERAST 

(...) Precisei de muito exame em médicos particulares, gastar por 

conta própria. Na minha empresa não tem médico, eles não 

encaminham ninguém lá não.” (P3) 

 

Essa fala “cada órgão é separado” faz pensar que não há ideia de rede e 

comunicação. O papel do CEREST de acordo com Leão e Castro (2011) deveria ser 

justamente o de articular as áreas do SUS e cooperar com diversos órgãos do governo e 

da sociedade civil interessados e responsáveis pelas relações de saúde-trabalho. Porém, 

isso não é percebido na fala dos trabalhadores. Seguem outros trechos: 

 

“A rede eu entendo que é todos os serviços que passei.” (P7) 

 

“Essa rede sei que existem alguns serviços que compõem, no meu 

caso eu precisei daqui do CERAST, do Nasf da minha cidade, e aí 

eu precisei desde fisioterapia, a psicologia, serviço social, fono, 

tudo para atender minha demanda. Por eu trabalhar como ACS 

ajudou eu conhecer um pouco do SUS. Mas até o CRAS precisei, 

pois eles doam cesta básica para mim e isso me ajuda muito.” 

(P10)  

 

“A rede de ST eu consigo visualizar como uma equipe, como 

vários serviços... mas preciso de muita ajuda psicológica, como 

não tem no CEREST, eu preciso pagar.” (P1) 
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Os pontos a destacarem-se nessas falas são a pouca compreensão do que seria a 

rede de saúde do trabalhador, assim como a defasagem de profissionais da área de saúde 

mental no CEREST apontada pela participante 1. Alguns trabalhadores entrevistados 

colocam que precisaram de atendimentos com serviços médicos particulares, pois não 

conseguiram na rede pública. Esse dado corrobora com os dados dos prontuários no 

tocante a quantidade de trabalhadores que procuram a área privada da saúde para 

atender suas demandas em decorrência da escassez do sistema público.  

Os demais participantes responderem que não tem nenhum conhecimento da 

RENAST, colocando apenas os serviços que passaram para atender sua demanda de 

saúde do trabalhador: 

 

“Não conheço a rede, apenas precisei do CEREST e INSS.” 

(P2) 

 

 “Entendo pouco. Eu faço fisioterapia no CERAST, acho que faz 

parte dessa rede, mas entendo pouco.” (P4)  

 

“Não entendo o que é a rede de saúde.” (P6) 

 

Leão e Vasconcellos (2011) afirmam que a articulação entre os órgãos da 

RENAST deve se dar a partir de uma ideia de serviços complementando uns aos outros. 

Não se trata de ter uma rede, mas de funcionar em rede, de modo articulado. Os autores 

também pontuam que a ausência de uma concepção de integralidade, a ausência de 

mecanismos mais sólidos e compulsórios de articulação e comunicação, além da ênfase 

desproporcional em uma das partes da atenção (assistencialismo) são alguns dos pontos 

de crise da rede de saúde do trabalhador. 

Acerca da pouca informação em saúde do trabalhador, vale citar que existe o 

Observatório da Saúde do Trabalhador, produzida pelo Ministério da saúde, que deveria 

propiciar informações sobre a rede e sobre as estatísticas recentes, porém de acordo com 

Santos e Lacaz (2011), o observatório está desatualizado, sem informações, com pouca 

visibilidade. Nesse sentido, torna-se essencial a necessidade da RENAST ter 

mecanismos para informar trabalhadores, profissionais, comunidades acadêmicas em 

geral, sobre questões relevantes para a área de saúde do trabalhador, tais como: 
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Endereços de serviços que compõem a rede, estatísticas anuais, relatos de intervenções 

nas áreas, dentre outros. 

Quanto as trajetória dos trabalhadores na rede (Ver Apêndice E), pode-se observar 

que eles buscam predominantemente serviços de saúde e previdência social para 

atenderem suas demandas. Além destes, os serviços da assistência social também foram 

citadas por dois participantes. Seguem algumas trajetórias: 

 

“Fui várias vezes ao hospital quando tinha minhas crises, saia da 

loja direto para o hospital (...)Também fui ao sindicato e eu 

percebi que eles tinham uma força muito grande (...) Fui ao 

INSS... o profissional que me periciou me escutou, ele olhou pra 

mim... Diferente do médico que ia no meu trabalho. Ele ia uma 

vez por ano lá na loja (...) Quem indicou o CEREST foi um 

médico particular, aqui eu tive contato com a assistente social 

que me assistiu muito de perto... Desde a recepcionista até o 

jurídico... com os advogados daqui né... da assistente social... do 

médico do trabalho daqui... que a área dele não era psiquiatra, é 

ortopedia, mas ele me ouviu.. E o nexo eu consegui com a 

psiquiatra particular.” (P1) 

 

Na fala acima pode-se perceber que o primeiro serviço buscado foi o hospital 

geral, além disso, a usuário afirma que buscou o centro a partir da indicação do serviço 

médico particular, esse dado corrobora com o estudo I, no tocante a quantidade de 

encaminhamentos advindos desse setor. A trabalhadora também enfatiza o bom 

atendimento recebido no serviço CEREST, mostrando-se sentir acolhida e ouvida, 

desde a recepção até os atendimentos individuais.  

Já a trajetória a seguir é evidenciado as idas e vindas aos serviços de saúde e 

previdência: 

“Primeiro eu fui no hospital, eu ia atrás de atestado, passava uns 

dias em casa pra ver se melhorava. Tomava os remédios... fazia a 

fisioterapia pra ficar normal. Depois voltava pro trabalho e as 

dores voltavam. Daí voltava pro hospital. Outro serviço foi o 
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INSS pra conseguir o benefício (...) Aqui no CEREST, eu tive 

orientação dos profissionais e agora tenho que ir atrás de 

fisioterapia pra melhorar.” (P2) 

Essa trajetória aponta que os serviços resumiam-se a ações paliativos, nenhum 

momento a trabalhadora diz que foi feito o nexo do trabalho com o adoecimento. Esse 

fato também é evidenciado nas falas de outros trabalhadores, pontuando que no serviço 

acessado não foi perguntado nada relacionado ao trabalho. Segundo eles: 

“O primeiro atendimento foi no hospital mesmo. Mas o médico 

não perguntou nada do meu trabalho, eu que disse. Expliquei a 

situação, muita dor na coluna. Se fosse por ele, ele só ia dizer 

faça isso e pronto. Eles olham você ali... automaticamente...faça 

esse exame e não perguntam mais nada pra pessoa. A maioria 

hoje em dia é assim.”(P3) 

 

“Pelo o que lembro o médico perguntou se eu tinha caído, eu 

falei que não (...) Na verdade minha coluna não aguentava mais 

de tanto esforço(...) Eu ficava uns dias afastada de atestado e 

depois voltava a trabalhar.” (P4)  

  

Pode-se observar com base nessas falas que o trabalho enquanto determinante 

nos processos de saúde e doença ainda segue sendo uma questão negligenciada por 

alguns serviços. Nas trajetórias aqui elucidadas, os trabalhadores afirmam que os 

profissionais que realizaram o atendimento não perguntaram em momento algum sobre 

o trabalho, nem fizeram a relação do adoecimento com este. 

Sabe-se que o acolhimento e o atendimento nos serviços da saúde são 

oportunidades para reconhecer o usuário enquanto trabalhador. Nesse sentido, é 

essencial que o profissional desempenhe sua função de investigador por meio da coleta 

da história ocupacional. De acordo com Dias e Silva (2013), entre as perguntas básicas 

que devem ser feitas ao trabalhador, estão: o que faz? Há quanto tempo? Quais as 

exigências da produtividade? Ouvir o usuário falando do seu trabalho permite conhecer 

a relação entre saúde e trabalho, além de possibilitar uma conduta terapêutica adequada.  

Conforme destaca Vasconcellos (2007), o campo da saúde do trabalhador não 

foi plenamente acolhido pela saúde pública e vive um permanente desafio para seu 
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desenvolvimento técnico-operacional das práticas de saúde em geral. Logo, um dos 

principais desafios consiste na consideração da centralidade da categoria “trabalho” nos 

determinantes sociais dos agravos da população. 

Segue-se mais algumas trajetórias que evidenciam o percurso dos demais 

participantes entrevistados: 

 

“Fui no INSS, passei 11 meses lá para conseguir receber o 

auxílio (...) Fiz a cirurgia de hérnia no hospital particular, daí 

depois de um tempo volta ao INSS... Se precisar voltar pra levar 

mais exames...Se não, volta a trabalhar (...) Aqui no CERAST 

ainda não tinha vindo. Mas precisei, porque voltou as dores não 

mais na coluna e aqui tem o serviço de fisioterapia.” (P4) 

 

“Primeiro fui no Hospital de Trauma depois do acidente, lá que 

fiz a cirurgia, aí fico voltando pro retorno. Aqui no CERAST eu 

faço fisioterapia. A fisioterapia é muito importa. E os médicos 

também. E lá no INSS, quando está perto de acabar o 

benefício... renova, aí tenho que ir lá pra pedir prorrogação.” 

(P6) 

 

 “Primeiro fui na UPA, depois passei pelo trauma pra fazer 

cirurgia, Os serviços que estou usando de saúde agora são 

CERAST aqui em campina. O NASF da minha cidade está 

ajudando muito. Também me atendem no programa “Melhor em 

casa” que é de reabilitação domiciliar.” (P10) 

 

“Depois do acidente passei por muitos hospitais, fiz minha 

cirurgia. E agora que sou cadeirante preciso de muitos 

cuidados. Aqui no CERAST faço fisioterapia.” (P11) 

 

Cada trabalhador pôde falar um pouco sobre essa vivência, apontando sobre o 

seu percurso individual. Nota-se que a maioria das trajetórias evidenciam o acesso aos 

serviços assistenciais individuais e das consultas médicas, além disso, os serviços 

parecem ser acessados de modo fragmentando, havendo pouca articulação. 
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Esse tipo de atenção à saúde que prioriza a assistência individual, fragmentada, 

com predomínio de práticas hierarquizadas e pouca comunicação entre os serviços é 

denominado de modelo biomédico.  Sabe-se que política de humanização visa superar o 

modelo biomédico-hegemônico em direção à centralidade no usuário, que é o sujeito do 

processo assistencial. Para tanto, as tecnologias das relações funcionam como 

ferramentas para a construção de vínculos e de práticas de saúde que extrapolam a visão 

fragmentada do cuidado (Nora & Jungues, 2013). Pensar novas práticas de cuidado para 

além das intervenções médicas é algo de suma importância no campo da saúde do 

trabalhador. A lógica assistencial precisa ser superada, propondo novas ações coletivas, 

no âmbito da atenção integral a saúde do trabalhador. 

Neves e Nunes (2009) afirmam que a racionalidade biomédica pura não dá conta 

de explicar toda a complexidade que circunda a incapacidade laborativa. No campo da 

saúde do trabalhador, reconhece-se a necessidade de se investir no conhecimento da 

subjetividade do trabalhador e das suas relações de trabalho, pois segundo Dejours 

(1994) a mediação da linguagem é considerada essencial para apreender os significados 

que ele dá a sua vivência e para apreender a dinâmica dos processos mórbidos pela 

confrontação do sujeito com a realidade do trabalho. 

Os serviços que compõem a RENAST devem organizar ações de atenção 

integral à saúde do trabalhador, compreendendo promoção, vigilância, atenção básica e 

serviços de média e alta complexidade. Apesar da política privilegiar a estratégia da 

atenção básica de saúde com o foco na promoção à saúde do trabalhador, apenas o 

participante 8 citou o acesso ao serviço de atenção básica em sua trajetória na rede: 

 

“O primeiro serviço que busquei foi o posto de saúde, porque 

era perto da minha casa. Depois que percebi que estava 

adoecendo procurei o CERAST e estou fazendo a fisioterapia.” 

(P8) 

 

Com relação as ações em vigilância, as trajetórias aqui descritas apontam que 

apenas a participante 1 citou alguma intervenção recebida no ambiente de trabalho. Tal 

intervenção objetivava apenas um rápido atendimento médico, segundo a trabalhadora: 

 

“O médico do trabalho ia uma vez por ano lá na loja, nem tocava, 

nem perguntava seu nome e ficava escrevendo no papel... mal 
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tirava a pressão... mal olhava desvio de coluna., tudo era na 

boca..” (P1) 

 

Ao analisar as trajetórias dos participantes percebe-se que o enfoque sobre a 

assistência à saúde dos trabalhadores ainda constitui o foco das ações. Os serviços 

continuam a se estruturar com equipamentos de fisioterapia e terapia ocupacional 

(Santos & Lacaz, 2011). Tal modelo de intervenção mostra-se ineficaz, pois não 

consegue dar conta de aspectos subjetivos dos processos de adoecimento provocado 

pelo trabalho. 

No tocante as principais dificuldades encontradas pelos trabalhadores nesse 

percurso, os usuários citaram diferentes problemas, a saber:  

 

“Tinha dificuldade na empresa, pois o médico do trabalho ia uma 

vez por ano lá na loja, ele nem tocava, nem perguntava seu nome 

e ficava escrevendo no papel. Mal tirava a pressão... mal olhava 

desvio de coluna, tudo era na boca.” (P1) 

 

“Se dependesse da empresa eu ainda estaria lá, doente. Eles não 

ajudam em nada.” (P3) 

 

Nas falas acima ficam evidentes a pouca assistência médica da empresa, fato 

também elucidado no estudo I, ao apontar a pouca participação das organizações nos 

encaminhamentos de trabalhadores adoecidos. Além disso, a “falta do olhar” para o 

trabalhador, como também expresso nas falas a seguir:  

 

“Falta olhar direito pro trabalhador” (P3) 

 

“Os profissionais deveriam prestar mais atenção ao paciente 

(P4)” 

 

A produção de um cuidado de saúde que escuta, olha e dá voz ao trabalhador 

ainda é um desafio para os serviços, pois a humanização ou o cuidado humanizado é 

uma postura ética não passível de prescrições. O que se vê nos serviços é o apagamento 



85 

 

 

 

das singularidades e a pouca escuta para a história de vida, nesse sentido, é possível 

construir saúde sem esse olhar diferenciado?  

A falta de humanização de alguns profissionais dos serviços de saúde e 

previdência social são outras dificuldades expostas: 

 

“Eu encontrei dificuldade no agir profissional, pois eu enquanto 

ACS sempre tratei bem meus pacientes. A gente espera ter um 

tratamento igual. Mas na minha cidade, eu vi profissionais não 

terem o básico que é a humanização.” (P10) 

 

“O atendimento é tão rápido no INSS, mas eu acho que deveria 

perguntar mais coisas...e não só o que tá vendo ali nos exames. 

Nem pergunta como a pessoa está, deveriam perguntar outras 

coisas. E tem muitas pessoas que saem de lá com raiva, porque 

tem uns que não olham nem pra cara da pessoa. ‘Você tá bom de 

trabalhar... Esse tempo todinho’ eles falam isso! Mas não sabe o 

que a gente está passando.” (P4) 

 

No que concerne à falta de humanização nos serviços, sabe-se que existe uma 

política nacional de humanização inscrita em documentos e instrumentos formativos 

para que os processos de trabalho sejam compatíveis com os preceitos de 

universalidade, equidade e eficiência (Brasil, 2008).  Porém, apesar de tais documentos 

fomentarem as discussões sobre os processos de saúde, não há garantias para um 

cuidado efetivo, nesse sentido, os usuários estão à mercê de enfrentarem um mal 

atendimento, mesmo sabendo que a saúde é um direito de todos e não um objeto de 

mercado.  

Sabe-se que a humanização da assistência valoriza o resgate da subjetividade do 

trabalhador para que ele encontre acolhimento e, dessa maneira, possa sentir-se cuidado. 

Isso pode se dá a partir de um espaço acolhedor, no qual os trabalhadores possam falar 

sobre suas queixas, a partir do vínculo estabelecido com os profissionais e com outros 

trabalhadores.  

Outras dificuldades apontadas pelos trabalhadores dizem respeito a questão 

financeira, aparecendo em momentos diferentes, como num gasto para um exame 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902014000300928#B4
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particular, na falta de transporte para ir ao serviço, na queda de salário em razão do 

afastamento do trabalho. Seguem as falas: 

 

“Não tive dificuldade pra acessar, só na questão de pagar o 

médico particular. Lá é muito caro. Ele olha, passa exame, não 

quer saber do valor... quer que você faça. Um exame que fiz foi 

700 reais e tive que fazer. Apertado mais fiz. A questão dos outros 

setores eu achei rápido meu atendimento(...)” (P3) 

 

“Trabalhando eu ganhava mais... Dava pra se virar melhor. E 

pelo INSS é só o salário mínimo né, é menos, muda um bucado de 

coisa.” (P6) 

 

“Eu trabalhava por produção, então como eu não estou mais 

ativa no trabalho eu não tenho mais essa renda e isso tem 

implicação. Baixou muito minha renda.” (P10) 

 

Os próximos participantes trazem a dificuldade no tempo de espera dos 

atendimentos, principalmente no serviço de previdência social: Seguem as falas: 

 

“Era pra ser mais rápido os atendimentos. Na perícia do INSS eu 

acho que deveria perguntar mais coisas...e não só o que tá vendo 

ali. Nem pergunta como a pessoa tá, assim outras perguntas. E 

tem muitas pessoas que saem de lá com raiva, porque tem uns que 

não olham nem pra cara da pessoa. ‘Você tá bom de trabalhar... 

Esse tempo todinho’ eles falam isso! Mas não sabe o que tá 

passando (...) Poderia melhorar a espera e os profissionais do 

INSS era pra prestar mais atenção ao paciente.” (P4) 

 

“Lá no INSS tive que esperar um pouco. Demora um tempo 

esperando pra ser atendido.” (P3) 

 

“A dificuldade foi a demora em marcas exames, por isso muitos 

vão fazer no particular.” (P8) 
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O atendimento prestado pela previdência social é objeto de crescentes 

reclamações por parte dos usuários que buscavam o reconhecimento dos seus direitos. 

Os protestos dos cidadãos referem-se comumente à demora no atendimento, na 

resolução dos problemas e na inadequação das instalações (Brasil, 2009). Para redução 

de filhas e melhoria do atendimento, o ministério busca esforços através da tecnologia 

de agendamento eletrônico. Segundo Brasil (2009) um dos focos do ministério da 

previdência é o combate a lentidão dos atendimentos, criando para isso o “Programa de 

Combate às Filas”. Todavia, apesar de tais esforços, alguns trabalhadores ainda apontam 

a longa espera na assistência da previdência.  

A última dificuldade para acessar a rede de saúde do trabalhador é expressa por 

dois trabalhadores acometidos por acidentes de trabalho. Para eles, a falta de 

acessibilidade é algo que dificulta o percurso. 

 

“A dificuldade pra mim que sou deficiente é transporte e acesso. 

Já até acionei até o Ministério Público. Eu estou vindo pros 

atendimentos no CERAST, mas não é fácil, fico esperando o 

carro várias horas.” (P7) 

 

“Você não tem noção do que é o ser humano. Os deficientes não 

tem acessibilidade de nada. Não tem acesso a lugares nem as 

pessoas. Tudo isso dificulta muito.” (P11) 

 

Sabe-se que a rede atual não conta com instalações de acessibilidade que garanta 

ao trabalhador ambientes mais seguros e acessíveis. A partir dessas falas foi possível 

conhecer um pouco dos problemas que os usuários enfrentam na rede, denotando, 

assim, a necessidade das políticas pensarem soluções integradas para a melhoria do 

acesso aos serviços. 

 

5.3.3 Implicações do adoecimento e afastamento do trabalho 

 

Nesse tópico busca-se conhecer alguns aspectos subjetivos advindos do processo de 

adoecimento e afastamento do trabalhado. Foi oferecido um espaço no qual o 

trabalhador pudesse falar dos sentimentos vivenciados em suas trajetórias. Seguem 

algumas falas:  
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“Em todo esse processo me senti muito impotente. Minha saúde 

mental ficou muito abalada e isso implicou na saúde física, até 

pra ganhar peso tive muita dificuldade e eu queria me afastar, 

porque a loja ainda me traz calafrios, me traz hostilidade (...) O 

nome é impotência... me sinto frágil, estou fragilizada por toda a 

situação, mas dentro de mim tem uma pessoa que quer lutar 

muito (...)” (P1) 

 

“Eles não aprovaram meu afastamento na empresa. A própria 

empresa. Porque se fosse por eles, era pra eu estar lá agora e 

não aqui. Eu tive que trazer papel, levar laudo, gastar dinheiro 

do meu bolso, levar lá... como se fosse por conta própria. Porque 

a empresa não me ajudou em nada (...)Eu me sinto hoje uma 

pessoa prejudicado. Não pelo sistema SUS, de médico, não. Me 

senti prejudicado pela empresa. Até dois anos atrás eu tinha uma 

vida normal (...) Depois que eu tive esse problema na coluna eu 

não faço mais (...) Então eu me sinto muito prejudicado.”(P3) 

 

De acordo com essas vivências, pode-se apreender os sentimentos negativos 

resultantes do processo de adoecimento. A mudança na rotina é algo evidenciado, pois 

se anteriormente o trabalhador levava uma “vida normal”, depois do processo de 

adoecimento, tudo muda. 

O trabalhador afastado geralmente é invadido pelo sentimento de que falhou, 

assim como um sentimento de “fragilidade”, construído uma percepção de inferioridade 

em relação aos seus pares, por não poder mais dar conta da sua atividade ou pelas 

inúmeras restrições para o seu cumprimento (Ramos, Tittoni & Nardi, 2008). Isso pode-

se perceber também em outras falas: 

“Me sinto inútil. Inútil no trabalho. Nem tanto em casa, pois meu 

esposo me ajuda bastante. Mas no trabalho eu me sinto inútil, as 

vezes choro muito.” (P4) 

 

“Me sinto impotente(...)” (P6) 
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“Ah... eu entrei em depressão. Foi muito difícil. Levar 8 tiros ao 

sair do trabalho, ficar sem andar, falar. Quando eu acordei e vi o 

estrago (...) Eu fiquei no instituto sarah kubitschek 6 meses de 

cadeira de rodas, todo enfaixado, sem olhar, sem falar, não fazia 

nada. Só ouvia. Eu sentia. Depois das cirurgias e reconstruções... 

Me sinto todo costurado e remendado.” (P7) 

 

“Me sinto doente, porque não dá para fazer algumas coisas.” 

(P8) 

 

Com base nessas falas pode-se constatar que os sentimentos de inutilidade, 

fragilidade, invalidez e impotência aparecem na maioria das vivências dos trabalhadores 

que foram acometidos por algum acidente ou adoecimento. Os participantes expõem 

sobre o sofrimento físico e também psíquico decorrente desse processo. Como observa 

Dejours (1999) o equilíbrio psíquico no trabalho só é possível quando este cria 

possibilidades de firmar-se enquanto sujeito por meio da sua identidade pessoal e 

coletiva, bem como nas vivências de reconhecimento e liberdade criativa. Quando não é 

possível vivenciar esse lugar de satisfação, ocorrem situações que geram sofrimento 

para o trabalhador.  

A participante a seguir afirma que sentimentos negativos são potencializados 

pela falta de compreensão dos colegas de trabalho, que acham que ela não está 

realizando a sua função porque não quer, porque “é mole”: 

 

“Muitas pessoas lá do trabalho não sabem que isso tá 

acontecendo comigo e fica ‘xingando’.... dizendo as coisas ‘ah é 

mole, tá inventando isso pra não fazer isso’ e ficam falando... os 

meus colegas. Eu não gosto disso. Porque eu gosto de ajudar as 

pessoas e gosto de fazer meu trabalho direito, só que tem coisas 

que eu não consigo, não consigo me abaixar. Eu tenho que 

chamar alguém pra fazer comigo, pra me ajudar. Me sinto uma 

pessoa inválida, que não serve pra nada. Eu fico procurando 

alguém pra me ajudar a pegar algo quando cai. As vezes o cliente 
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chuta nos meus pés e eu fico só olhando, eu não posso pegar. A 

dor não permite..” (P4) 

As relações sociais que ocorrem no local de trabalho demonstram que existe um 

suporte social dado pelos colegas e gestores, o que possivelmente favorece a 

neutralização do sofrimento advindo da organização e da precariedade das condições de 

trabalho (Barros & Mendes, 2003). No caso aqui elucidado, não houve esse suporte 

social para a trabalhadora. 

Podemos analisar essa fala também a partir do conceito de estratégias 

defensivas, definidas por Dejours e Abdoucheli (1994) como mecanismos utilizados 

pelos trabalhadores para negar ou minimizar a percepção da realidade que faz sofrer. Na 

fala da trabalhadora em questão, quando os colegas apontam que ela ‘é mole’, é possível 

localizar uma negação do adoecimento da trabalhadora, assim, os colegas protegem-se, 

inconscientemente, do medo de passar pelo mesmo. Por medo de adoecer os colegas 

invalidam o processo de adoecimento da trabalhadora. 

Dejours (1987) salienta que, para os trabalhadores darem conta do prescrito, 

corresponderem às expectativas da organização e não adoecerem, eles utilizam 

estratégias de enfrentamento contra o sofrimento, tais como conformismo, 

individualismo, negação de perigo, agressividade, passividade, entre outras. De acordo 

com o autor, a utilização dessas estratégias de defesa propicia a manutenção do 

equilíbrio psíquico por possibilitar a eufemização das situações causadoras do 

sofrimento.  

Porém em alguns trabalhadores foi possível identificar o inverso, ou seja, a 

cooperação com os colegas de trabalho como algo fundamental. 

 

“Quando adoeci a primeira pessoa que percebeu foi um amigo do 

trabalho. Eu estava lá no trabalho e ele veio me pedir um 

material. E daí eu caí jogado, sentado lá no chão. Eu não 

conseguia me levantar. Ele me levantou e disse vamos pra casa, 

vou te levar ao médico. Nunca vou esquecer disso.” (P3) 

 

Ao mesmo tempo que a cooperação e solidariedade dos colegas de trabalho é 

importante para os sujeitos, sua ausência é de grande peso na negação da identidade do 
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trabalhador, na consolidação de um processo de alienação social e de adoecimento 

emocional e físico (Dejours, 2004a). 

Outros participantes assinalaram encontrar na religião e na família uma forma de 

amenizar tal sofrimento. Como aponta a participante a seguir: 

 

“Minha família está me ajudando muito, se não fosse o apoio 

deles não sei o que seria de mim (P2)” 

 

“Teve momentos que eu achei que não fosse conseguir, pensando 

em desistir, parar. Mas ao mesmo tempo a fé em Deus me 

sustentou. E a minha autoestima também, as pessoas me viam e 

achavam que eu nunca ia adoecer, eu era muito ativa no trabalho 

e em tudo o que fazia. Eu pensava que poderia acontecer com 

outras pessoas e não comigo” (P10) 

 

No que concerne as implicações sociais para o trabalhador, de acordo com a 

maioria dos sujeitos entrevistados, o maior impacto é na vida pessoal, ou seja, na vida 

privada. De acordo com Souza e Failman (2007) a interrupção das atividades tem 

múltiplas e diferentes repercussões no trabalhador, dada a importância que o trabalho 

adquire para a pessoa, o que engloba aspectos de sua personalidade imbricados com o 

contexto social em que vive. O trabalho exerce uma função central na constituição da 

identidade, assim as dificuldades experimentadas em seu âmbito tendem a ter grande 

peso na dinâmica psíquica e social.  

A participante a seguir traz à tona a questão da mudança de comportamento e do 

isolamento vivenciado no processo de adoecimento. Segundo ela: 

 

“Para amigos, eu comecei ser muito arredia, eu me isolava, eu só 

queria ficar deitada. No fim de semana eu me isolava mais, não 

conseguia estudar. Então quando tinha algo relacionado a 

trabalho eu respondia feio. Para minha família eu não dizia o que 

estava acontecendo no trabalho” (P1) 
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Outra ponto levantado por essa mesma trabalhadora foi o controle exercido 

sobre sua vida privada, atingindo até o seu tempo livre. Segunda ela: 

  

“Eu já estava levando o trabalho pra minha casa. Domingo eu 

não conseguia descansar, domingo eu fazia um apanhado geral 

do que eu fiz na semana, workarolic mesmo... o termo viciada em 

trabalho me definia. Então eu já ‘tava’ assim, quando eu ‘tava’ 

de folga, eu não gostava quando eu ‘tava’ de folga, eu não 

gostava, porque eu sei que amanhã eu pensava, tenho que mudar 

essa parede... as cobranças. Não era só a minha cobrança, era a 

cobrança da loja, então quando diziam, você tá de folga, eu não 

queria (...)”( P1) 

 

Nessa fala nota-se a implicação subjetiva no tempo livre da trabalhadora. 

Mesmo nos domingos e dias de folga ela afirma que não conseguia parar de trabalhar. 

Percebe-se nessa vivência as sutilezas implantadas pelas organizações nas formas de 

controle. O “poder gerencialista” preocupa-se não tanto em controlar corpos, mas em 

transformar a energia libidinal em força de trabalho, passando a exercer controle 

minucioso dos corpos e de mobilização psíquica a serviço da empresa. Trata-se de obter 

uma disponibilidade, mesmo em dias de folgas para que o máximo de tempo seja 

consagrado à realização dos objetivos fixados, canalizando esforços a um engajamento 

total. Como os horários de trabalho não bastam mais para responder a essas exigências, 

“a fronteira entre tempo de trabalho e tempo livre torna-se cada vez mais porosa” 

(Gaujelac, 2007, pp.109-111).  

 O termo “workaholic” que a própria trabalhadora se auto denomina pode 

expressar aquilo que se caracteriza como sofrimento patogênico. Segundo (Dejours 

1999), o sofrimento patogênico ocorre no esgotamento dos recursos defensivos, 

provocando uma descompensação do corpo ou da mente, debilitando o aparelho mental 

e psíquico do sujeito. 

A participante também pontua que sua vida privada era “controlada” pela 

gerência do trabalho e isso causava muito desconforto para a trabalhadora. Segue a fala: 

 

“(...) a questão da intromissão na minha vida pessoal me causava 

raiva, porque quem eram eles pra se meter no que eu penso... no 
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que eu faço... no que eu deixo de usar. Tudo bem que você tem 

que ter uma postura sim, mas ‘peraí’, depois que eu deixo minha 

farda e o meu ponto, a minha vida pessoal só interessa a mim, 

‘ta’ entendendo? Mas a gente escutava que isso era critério de 

demissão (...) Até pelas coisas ditas nas redes sociais, então eu 

não podia estar postando certas coisas, eu era discreta, mas 

‘peraí’ era muito envolvimento na minha vida, no que eu postava 

ou deixava de postar. (P1) 

 

Na fala a seguir também percebe-se outra forma de dominação da organização, a 

gestão por metas. Segundo Ramos et al. (2013) a adesão ideológica aos mecanismos de 

controle alicerça as energias e incita o sujeito a se dedicar de corpo e alma a seu 

trabalho, a ponto de não só aceitar, mas naturalizar constantes mudanças 

organizacionais que o sujeitam ao projeto estratégico da produção.  De acordo com a 

trabalhadora:  

“Eles diziam ‘Mostre-me seu trabalho, mostre-me’, as vezes eu 

não poderia só mostrar eu tinha que mostrar isso em números 

que era o resultado da minha experiência, do que eu sei fazer, 

mas em números, em valores líquidos, então eu tive que mostrar. 

Eu era cega por números, eu dormia com números (...)” P1 

 

Os sujeitos sentem-se capazes e desejosos de cooperar e de se sacrificar, se 

preciso for, para o cumprimento de metas e resultados. Enfrentam novos e constantes 

desafios, normalizando uma jornada que ultrapassa as horas normais de trabalho, 

comprometendo, assim, o tempo livre do trabalhador em prol das demandas laborais 

(Ramos et al., 2008). 

Já as trabalhadoras a seguir apontam as implicações na sua rotina e na 

interrupção de projetos de vida: 

“As tarefas do dia-a-dia. Antes eu lavava prato, hoje não, não 

passo pano na casa, não lavo mais banheiro. Faxina eu tenho que 

pagar, porque eu não tenho como fazer. Por isso que as vezes eu 

me sinto inútil e começo a chorar. Às vezes fico mais deprimida e 

pensativa’ Meu Deus tanta coisa que eu podia fazer e não posso 
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fazer mais.’ Eu pensava em ter um filho do meu atual marido... 

Mas já não posso mais, me sinto isolada. Queria ter um menino 

ou uma menina, mas com esse problema na coluna e no joelho 

não posso ter mais. Eu não posso criar um filho. Como vou criar 

uma criança? Pegar no braço?” (P4) 

 

“Depois que adoeci, eu tive que trancar minha faculdade, não 

tenho atenção pra nada.” (P1) 

 

Os projetos de vida são elementos essenciais para a vida dos sujeitos, pois 

estimulam a busca de uma vida com significado e com perspectiva de futuro. Nota-se 

que o afastamento do trabalho ocasionou nesses trabalhadores mudanças de perspectivas 

de futuro, fazendo com que ocorresse o impedimento da elaboração de planos e 

estabelecimento de projetos pessoais e profissionais. De acordo com Hashimoto e Silva 

(2003), o trabalho é fundamental para o homem não só porque, no plano concreto, traz 

um salário que permite sua sobrevivência, mas também pela possibilidade de 

estabelecer projetos futuros. 

Ainda no tocante as implicações na esfera privada, os trabalhadores a seguir 

falam das mudanças na rotina ocasionadas pelo adoecimento e afastamento do trabalho. 

 

“Mudou minha rotina toda. Se eu pudesse não teria mais que 

trabalhar, mas eu não posso deixar, tenho que sobreviver.” ( P8) 

 

“Depois do infarto e que tive minha perna amputada tudo mudou. 

Eu não vou dizer que foi fácil, porque não é. Eu era um cara 

super ativo, fazia motociclismo, era professor de dança, eu tinha 

uma vida bem agitada. Vivo outra vida, outra realidade, com 

muita dependência. Tive um impacto, eu tinha 1,75 e olha meu 

tamanho na cadeira de rodas. Eu tive que vender minhas motos, 

parar de dar minhas aulas de dança... Posso te dizer que a maior 

implicação é na minha vida de cadeirante, hoje eu vejo o lado 

perverso do ser humano.” (P11) 
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Outras implicações do processo de adoecimento e afastamento dizem respeito às 

dificuldades em realizar tarefas diárias, assim como a dependência para realizá-las. 

Seguem as falas dos participantes que expõem isso:  

 

“Tem as limitações pra pegar uma coisa no chão, uma coisa 

pesada eu não posso. Tenho que pedir ajuda na família. Mora eu, 

meu pai, minha mãe e meu irmão e aí eu fico dependente.” (P3) 

 

“Se eu fazer as tarefas de casa, meu braço começa a ficar 

inchado aí vou e paro. Faxina mesmo eu tenho que pagar, porque 

eu não tenho como fazer.” (P4) 

 

“Muitas coisas eu fazia e não faço mais. Um simples andar de 

moto. Mas já estou voltando. Tentando ficar mais independente. 

Cada dia é um dia.” (P7) 

 “Meu pai teve que vir do norte e está aqui cuidando de mim... 

Pra ir aos médicos... até pra ir no mercado, meu pai me 

acompanha em tudo (...) porque eu tenho ansiedade, não tenho 

paciência.. e isso está refletindo em toda a minha vida.” (P1) 

 

Foram recorrentes nas falas o sentimento de impotência e improdutividade, bem 

como a percepção de dependência, no sentido de ser obrigado a ter ajuda de familiares 

para a realização de tarefas simples. Além disso, as dores diárias e a falta de atividades 

de lazer que geravam prazer aos sujeitos também são explanadas nessas falas: 

 

“Todo dia eu sinto dor. No corpo todo... Perna... Braço...Tudo... 

(...)”(P7) 

“Até dois anos atrás eu tinha uma vida normal. Eu fazia 

exercício, saia com amigos. O que é que eu tive? Depois que eu 

tive esse problema na coluna eu não faço mais. Antes eu podia 

correr, hoje não posso. Não posso estar mais em festa... No São 

João foi um sofrimento, não fui nenhum dia. Porque dói e também 
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me aconselharam que eu não podia ficar dançando, bebendo...” 

(P3) 

 

Outros trabalhadores colocaram o comprometimento da renda como uma das 

principais implicações negativas do afastamento provocado pelo adoecimento: 

 

“Mudou minha vida, porque eu trabalhando eu ganhava mais... 

Dava pra se virar melhor. E pelo INSS é só o salário mínimo né, 

Estou sem trabalhar. E ainda vou passar por outra cirurgia. Eu 

moro com minha esposa e dois filhos, eles me ajudam, mas deixa 

de fazer muita coisa por conta do braço.Me sinto culpado” (P6) 

 

“Eu trabalhava por produção, então como eu não estou mais 

ativa no trabalho eu não tenho mais essa renda e isso tem 

implicação. Baixou muito minha renda.” (P10) 

 

O processo de adoecimento é carregado de simbologias sociais negativas, 

intenso sofrimento psíquico, incertezas, medos, ansiedades e conflitos. Mas além disso, 

propicia efeitos na vida financeira do trabalhador, pois o afastamento compromete a 

renda do sujeito, e geralmente, da sua a família. 

A última implicação citada pelos participantes diz respeito a própria retomada do 

mercado de trabalho, principalmente em casos de acidente de trabalho: 

 

“A maior implicação que eu acho.... Pra falar pra você... Voltar 

ao mercado de trabalho hoje... Não tem muito acesso. Tem muita 

conversa, falam muita coisa de acessibilidade.... de inclusão... 

Mas não tem apoio, não tem rampa, não tem nada. Não tem 

campo de serviço ainda. A mídia fala muito que tem... Mas só pra 

preencher. Na realidade... não vejo. Tem muita gente doente, de 

acidentes... todo dia... toda hora... todo minuto... um morre... ou 

fica assim.” (P7)  

 

Assim como no tópico que apresentou as dificultadas vivenciadas pelos usuários 

para acessar a rede de saúde do trabalhador, aqui também ficou evidente a falta de 
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acessibilidade como uma implicação para o trabalhador. A fala desse participante 

elucida sobre a problemática de reinserção do mercado de trabalho.  

 De acordo com Cestari e Carlotto (2012) a reintegração dos trabalhadores que se 

encontram parcialmente incapacitados, por motivo de doença ou acidente, é um 

processo complexo que depende do padrão de interação entre as várias instâncias: 

trabalhador, INSS, empresa e família. A reabilitação profissional são consideradas ações 

orientadas a possibilitar que a pessoa com deficiência, a partir da identificação de suas 

potencialidades laborativas, adquira o nível suficiente de desenvolvimento profissional 

para o ingresso e reingresso no mercado de trabalho e participação da vida comunitária. 

O retorno ao trabalho está assegurada pelas normativas do Ministério da Previdência 

Social, colocando a reabilitação profissional como um serviço da Previdência Social, 

prestado pelo INSS, de caráter obrigatório, objetivando proporcionar os meios de 

reeducação ou readaptação profissional para o retorno ao mercado de trabalho dos 

segurados incapacitados por doença ou acidente. Trata-se de um serviço que tem como 

objetivo proporcionar aos segurados e dependentes incapacitados (parcial ou 

totalmente) os meios indicados para a reeducação e readaptação profissional e social, de 

modo que possam voltar a participar do mercado de trabalho (Brasil, 1999). Porém de 

acordo com o trabalhador isso não ocorre na prática. 

A reabilitação profissional pode, segundo o ministério da previdência social, gerar 

um menor número de afastamentos por benefícios previdenciários de incapacidade e 

promover condições necessárias ao retorno do segurado ao trabalho em menor espaço 

de tempo, contribuindo para a redução do déficit previdenciário (Brasil, 2009). Tal 

visão elucida apenas o caráter econômico da reabilitação, desconsiderando as 

implicações psíquicas para o trabalhador que vivencia esse processo de retorno. 

Logo, a elaboração de políticas e programas de inclusão da pessoa com 

incapacidades no mercado de trabalho, buscando a igualdade de oportunidades, 

particularmente, seja para a inclusão, seja para a reinserção dessas pessoas no mercado 

de trabalho é urgente, levando em conta todos os aspectos relacionadas a esse processo. 

Em suma, as categorias analisadas trouxeram elementos importantes acerca da 

perspectiva que o trabalhador tem da RENAST. A fala de uma participante: “Falta 

olhar direito pro trabalhador”, pode sintetizar as demais, pois apesar dos inúmeros 

avanços obtidas no campo da ST, observa-se ainda a necessidade de uma rede mais 

integral e acolhedora. 



98 

 

 

 

As trajetórias na rede ainda apontam para o predomínio de ações individualistas e 

normatizantes, que visam, sobretudo, fazer com que o trabalhador volte para a sua 

ocupação. A pouca assistência médica na empresa, a falta de humanização de 

profissionais, a questão financeira para pagamento de exames, o tempo de espera nos 

atendimentos e a pouca acessibilidade em casos de deficiência são algumas das 

inúmeras dificuldades nesses trajetos. Demonstra-se que existem barreiras para um 

atendimento integral, cabendo assim, mecanismos que possam solucionar tais barreiras. 

Sobre as implicações do adoecimento destacam-se, a partir da fala dos 

trabalhadores, a mudança na rotina, as dificuldades nas tarefas diárias, o 

comprometimento da renda, as vivências de inutilidade e impotência, a falta de 

compreensão dos colegas de trabalho após o adoecimento e a interrupção de projetos de 

vida, todas essas implicações acabam gerando vivências de sofrimento para os sujeitos. 

 Apesar das inúmeras implicações alguns trabalhadores ainda conseguiram 

visualizar o trabalho enquanto elemento fundamental e estruturante, pois como aponta 

Dejours o sofrimento é inevitável, resta utilizar a criatividade para contornar os 

impasses do trabalho e poder obter prazer e saúde no exercício laboral. 

A rede de saúde do trabalhador, responsável pelo cuidado continuado e integrado de 

todos os trabalhadores ainda encontra-se frágil. As questões relativas ao baixo 

investimento dos governos no sentido de qualificação de pessoal e insumos geram 

consequências, como uma série de barreiras que reforçam uma concepção de saúde 

fragmentada e com pouca integração. Nessa direção, a rede não se efetiva, o acesso 

restringe-se a consultas privadas. O cuidado integral ao trabalhador requer, então, a 

criação de tecnologias e cuidados que visem diminuir as dificuldades e barreiras 

encontradas pelos usuários, possibilitando a promoção do acolhimento – desde a 

recepção até o último contato com o trabalhador. 

Quando as mudanças a serem feitas são profundas, o tempo para se atingir esse 

consenso é ainda maior. Desde os anos 90, quando foi conquistado e consolidado o 

Sistema Único de Saúde, foram muitos avanços obtidos para o campo da ST Agora, 

depois de mais 20 anos, assiste-se diariamente à inúmeros retrocessos na política, 

fazendo com que o trabalhador venha perdendo seus direitos. 

Nesse sentido, vale citar a fala de Walcir Previtale, representante da CUT (Central 

Única dos Trabalhadores) no Conselho Nacional de Saúde – CNS. Segundo ele: “as 

reformas da previdência social e a trabalhista se apresentam pelas propagandas oficiais e 

pela mídia como coisas boas e necessárias, entretanto, atingem em cheio as políticas 
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mínimas que visam proteger a saúde dos trabalhadores nos ambientes laborais. Tais 

reformas são na verdade uma desregulamentação da legislação trabalhista, pois retiram 

os direitos que foram conquistados com muitas lutas, mobilizações e greves (...). A 

hegemonização da questão pelo patronato e pela medicina do trabalho deve ser 

questionada e enfrentada a todo instante. A exclusão do saber do trabalhador, o veto a 

participação dos trabalhadores e de seus representantes em políticas de saúde, em 

políticas de organização do trabalho, somente favorece os interesses do capital. Logo, o 

trabalhador deve assumir o controle de sua saúde e não delegar ao patrão as políticas 

que dizem respeito a sua vida!” (https://cut.org.br/artigos/perspectivas-para-a-luta-em-

defesa-da-saude-dos-trabalhadores-e-contra-a-retirad-5b5a/, recuperado em 6 de 

fevereiro, 2018). 
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100 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÃOES FINAS 

 

Este estudo pretendeu analisar a rede de saúde do trabalhador considerando a 

perspectiva dos usuários, para tanto, embasou-se nos pressupostos teóricos de autores 

do campo da saúde, subjetividade e trabalho, em especial da psicodinâmica do trabalho. 

A metodologia permitiu escutar e conhecer trajetórias e percursos singulares na rede de 

ST, além de distinguir elementos importantes, tais como: o sentido do trabalho para 

esses sujeitos, os elementos geradores de saúde e adoecimento e as principais 

implicações subjetivas do adoecimento e afastamento do trabalho. 

No tocante ao estudo I verificou-se que os perfis dos trabalhadores apontam para 

uma faixa etária predominantemente jovem de trabalhadores que adoecem, nos mais 

variados setores (industrial, de serviços, de teleatendimento, comercial e rural). Sobre as 

causas de afastamentos destacam-se as doenças ditas ocupacionais (LER e DORT), 

como também o aparecimento de transtornos mentais (depressão, ansiedade e síndrome 

do pânico). Verificou-se que a maior parte dos encaminhamentos para os centros foram 

feitos pelos serviços médicos privados em detrimento de indicações dos serviços do 

SUS. 

Evidencia-se que as ações de assistência individual são as mais citadas nos 

prontuários e nas trajetórias dos trabalhadores entrevistados. A formação dos 

profissionais que atuam no CEREST/CERAST podem contribuir para isso, pois 

comumente não são preparados para realizar ações que têm como objetivo trabalhar 

considerando a coletividade.  

O fato de nenhum grupo ser citado pelos trabalhadores é uma problemática a ser 

pensada, pois o trabalho enquanto fator de construção da subjetividade precisa ser 

elaborado através da fala e trocas de experiências em grupos coletivos. Logo, a 

perspectiva que os usuários tem da RENAST é de ações assistenciais e individuais, ou 

seja, predomina-se a lógica assistencial em detrimento das ações coletivas. A teoria da 

Psicodinâmica do Trabalho elucida que a partir do coletivo é possível se falar do 

trabalho, porém se não existem tais espaços de discussão na rede, como pensar 

coletivamente sobre o trabalho e suas implicações? 

É importante também assinalar que os prontuários analisados evidenciaram a 

pouca efetividade dos CERESTs regionais em outros municípios, tal articulação 

depende principalmente do envolvimento de gestores e representantes sociais para a 

defesa da saúde do trabalhador de forma universalizada e integral. Assim, é de suma 
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importância que os conselhos atuem para que a política de saúde do trabalhador não se 

restrinja ao município sede. 

No tocante aos resultados do estudo II, percebeu-se que os sujeitos 

compreendem o trabalho como algo positivo, provendo sustento financeiro, 

independência e saúde, porém quando ocorre o adoecimento, há uma mudança de 

representatividade do trabalho passando a ser vivenciado com sofrimento. De uma 

forma geral, recorrer ao relato de trabalhadores sobre seu processo de saúde e 

adoecimento parte da premissa de que, para compreender a relação entre trabalho e 

saúde, é necessário basear-se na vivência do sujeito, afinal, é ele que realiza o trabalho. 

Acerca da compreensão que os trabalhadores têm da RENAST, a maioria 

revelou conhecer pouco sobre a rede. Nesse sentido, torna-se essencial a necessidade da 

RENAST ter mecanismos para disseminar informações aos trabalhadores, profissionais, 

representantes sindicais e comunidades acadêmicas em geral, sobre questões relevantes 

para a área de saúde do trabalhador, tais como: endereços de serviços que compõem a 

rede, estatísticas anuais, relatos de intervenções nas áreas, dentre outros. 

A respeito da trajetória dos trabalhadores na RENAST é notório que a maioria 

dos usuários acessam os serviços quando já estão com algum adoecimento ou em 

decorrência de um grave acidente. A pouca efetivação das ações de prevenção aos 

agravos decorrentes do trabalho é uma deficiência no âmbito da saúde do trabalhador, 

assim como na saúde pública em geral, que, apesar de contar com uma política de 

prevenção em todos os municípios brasileiros, ainda não superou o modelo biomédico. 

Sabe-se que o modelo biomédico prioriza a assistência individual e organiza a 

assistência a partir da demanda espontânea. O trabalho é desenvolvido de forma 

fragmentada, com predomínio de práticas hierarquizadas, além disso apresenta 

dificuldade na integração entre os serviços que compõem as redes. É necessário que 

esse modelo seja superado, priorizando a promoção da autonomia, da qualidade de vida 

dos sujeitos e fundamentando-se em ações que atinjam diretamente os trabalhadores, 

seja na sua comunidade ou no seu local de trabalho. 

As trajetórias vivenciadas foram singulares, apresentando percursos com 

inúmeras idas e vindas às instituições de saúde e previdência social. As principais 

dificuldades para acessar a rede foram: a pouca assistência médica na empresa, a falta 

de humanização de profissionais, a questão financeira para pagamento de exames, o 

tempo de espera nos atendimentos e a pouca acessibilidade em casos de deficiência. 
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Ao analisar as implicações subjetivas dos processos de adoecimento e 

afastamento para o trabalhador, percebeu-se que os usuários vivenciam sentimentos 

negativos após o afastamento. Eles demonstram a necessidade de um acolhimento e 

uma escuta qualificada, todavia, de acordo com as falas dos trabalhadores, os 

profissionais de saúde não se atém de forma mais compromissada às questões subjetivas 

do adoecimento. Muitos usuários questionam a humanização nos serviços de ST, sendo 

necessário, pois, outros estudos que possam avaliar a atuação e os processos de trabalho 

dos profissionais.  

Espera-se que futuras pesquisas possam problematizar a vivência dos usuários na 

RENAST com base em intervenções em grupos de trabalhadores, propondo reflexões 

coletivas. A ST envolve muito mais que atendimentos individuais, envolve a construção 

e a tessitura de vínculos entre homens e mulheres que estão inseridas em situações de 

trabalho. Propõe-se, dessa forma, o fortalecimento de espaços coletivos para os 

trabalhadores colocarem-se enquanto sujeitos e protagonistas. Talvez essa seja uma das 

formas de fazer com que a RENAST considere as perspectivas dos usuários que 

acessam a política. 

Em suma, almeja-se contribuir para a problematização das ações conjuntas e 

articuladas em ST e um possível diagnóstico da execução da política no nível de 

abrangência desse estudo. Espera-se também que seja possível uma reflexão acerca da 

importância de uma rede bem articulada, que possa oferecer um cuidado integral e 

trajetórias com percursos exitosos, almejando uma melhoria na qualidade da assistência 

a todos os usuários. Para isso, é fundamental “olhar direito para o trabalhador”, 

considerando as relações entre trabalho e subjetividade. 
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APÊNDICE A 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - QUESTIONÁRIO 

SOCIODEMOGRÁFICO  

 

1. Idade: ______ 

2. Gênero: (  ) Masculino ( ) Feminino 

3. Estado civil: (   ) Solteiro(a)  (   ) Casado  (    ) União estável (    ) Divorciado  ( ) 

(   ) Outro: _________________ 

4. Escolaridade:  ____________ 

5. Renda mensal: (  ) Um salário mínimo (  ) Dois salários (  ) Mais de dois salários 

6. Profissão: ________________ 

7. Tempo de trabalho: ________ 

8. Tempo em que sentiu pela primeira vez o(s) sintoma(s): ________ 

9. Tempo que está afastado do trabalho: _____ 
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APÊNDICE B 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS -  ROTEIRO DE ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA 

 

 

Qual o primeiro serviço que você buscou para atender a demanda de saúde do 

trabalhador? 

a) Unidade Básica de saúde (UBS) 

b) CEREST 

c) Serviço de urgência e emergência (UPS, SAMU) 

d) INSS 

e) Hospital geral 

f) Outro ________ 

 

Perguntas abertas 

 

1. Fale-me sobre o seu trabalho 

2. O que o trabalho representa para você? 

3. Você acha que o trabalho tem alguma implicação para saúde e adoecimento? 

4. De que forma? 

5. O que você acha que do seu trabalho causou esses sintomas? 

6. Que pessoa ou serviço de saúde você procurou primeiro para lhe ajudar com o 

que estava sentindo? Como foi esse primeiro atendimento? 

7. Você entende o que é a rede de saúde do trabalhador? 

8. Quais as instituições pelas quais você passou desde que ficou doente? 

9. Quais são as dificuldades que você encontrou para acessar esses serviços? 

10. Aponte o que poderia melhorar nos serviços que você procurou.  

11. Como foi o processo para conseguir o afastamento do trabalho? 

12. Quais profissionais do CEREST você teve contato? 

13. Como você se sentiu durante todo esse percurso?  

14. Você acha que esse processo de afastamento do trabalho trouxe implicações para 

você? De que forma (na família, com os amigos, emocionalmente)? 
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APÊNCICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, 

____________________________________________________,   em pleno exercício dos 

meus direitos me disponho a participar da Pesquisa “Análise do funcionamento da rede 

de saúde do trabalhador e da relação trabalho-saúde-doença sob a perspectiva do 

usuário.” 

Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos: 

O trabalho “Análise do funcionamento da rede de saúde do trabalhador e da 

relação trabalho-saúde-doença sob a perspectiva do usuário” terá como objetivo geral  

analisar a perspectiva do usuário do CEREST acerca da rede de saúde do trabalhador. 

Ao voluntário só caberá a autorização para a realização da entrevista individual e não 

haverá nenhum risco ou desconforto ao voluntário. 

- Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial; 

entretanto, quando necessário for, poderá revelar os resultados ao médico, indivíduo e/ou 

familiares, cumprindo as exigências da Resolução Nº. 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde/Ministério da Saúde. 

- O voluntário poderá se recusar a participar, ou retirar seu consentimento a qualquer 

momento da realização do trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização ou 

prejuízo para o mesmo. 

- Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim a 

privacidade dos participantes em manter tais resultados em caráter confidencial. 

- Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste 

projeto científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos 

físicos ou financeiros ao voluntário e, portanto, não haveria necessidade de indenização 

por parte da equipe científica e/ou da Instituição responsável. 

- Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a 

equipe científica no número (083) 99688-5206  com  Poliana Dantas da Nóbrega. 

- Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo da mesma, 
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podendo discutir os dados, com o pesquisador, vale salientar que este documento será impresso 

em duas vias e uma delas ficará em minha posse.  

- Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno 

acordo com o teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

________________________ 

  Assinatura do Participante 

 

 

 

 

 

 

Assinatura Dactiloscópica do Participante da Pesquisa 

(OBS: utilizado apenas nos casos em que não seja  

 possível a coleta da assinatura  do participante da 

 pesquisa). 
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APÊNDICE D 

 

Quadro resumo dos participantes do Estudo II 

 

Participantes Ocupações Primeiros serviços  

buscados   

Diagnósticos 

 

P1 

 

Atendente em Loja de 

departamento 

 

Hospital Geral 

 

Ansiedade, 

Depressão, TOC 

P2 Embalador Hospital Geral LER/DORT 

P3 Auxiliar de Almoxarifado Hospital Geral Dor na coluna 

P4 Operadora de caixa de 

supermercado 

Serviço de Urgência e 

Emergência – UPA 

Hérnia de disco 

na coluna 

P5 Operador de máquina Hospital Geral LER/DORT 

P6 Carpinteiro Serviço de Urgência e 

Emergência – SAMU 

Acidente na Obra 

P7 Eletricista Outro (Polícia) Acidente (Vítima 

de 8 tiros ao sair 

do trabalho) 

P8 Vendedora  Unidade Básica de Saúde LER/DORT 

P9 Pedreiro (Construção Civil) Serviço de Urgência e 

Emergência – Hospital 

de Trauma 

Acidente de 

Trajeto 

P10 Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) 

Serviço de Urgência e 

Emergência – SAMU 

AVC 

P11 Comerciante Serviço de Urgência e 

Emergência – Hospital 

de Trauma 

AVC 
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APÊNDICE E  

 

Quadro resumo das trajetórias dos trabalhadores na rede de serviços 

 

Trajetória P1 

Hospitais            Sindicatos              CEREST                INSS              Serviço Médico 

Particular (Psiquiatra e Psicólogo) 

Trajetória P2 

Atendimento com médico na empresa        Hospitais             INSS                     

CEREST    

Trajetória P3 

Hospitais            CEREST              INSS                 Fisioterapia CERAST         

Trajetória P4 

UPA            Clínica Particular             INSS                Fisioterapia CERAST        

Trajetória P5                

Hospital             CERAST              INSS 

Trajetória P6 

SAMU             Hospital de Trauma              CERAST               INSS 

Trajetória P7 

Polícia             Hospitais de reabilitação               Instituto dos cegos             AACD          

INSS              CERAST 

Trajetória P8 

Unidade Básica de Saúde            CERAST  

Trajetória P9 

Hospital de Trauma             INSS            CERAST 

Trajetória P10 

UPA              CERAST            NASF          PROGRAMA MELHOR EM CASA 

CRAS     

Trajetória P11 

Hospital             INSS               AACD              CERAST 
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ANEXO 1  

 

CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 2 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 
 

 


