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Os profissionais que compõem as equipes de saúde da  

Atenção Básica, e em especial da  Estratégia de Saúde da 

Família, devem compreender o trabalho como um          

determinante no processo de saúde-doença, e para tanto  

precisam conhecer a história ocupacional e a situação de 

trabalho do usuário  trabalhador. O reconhecimento dos 

usuários enquanto trabalhadores residentes na área de     

abrangência deve ser um processo contínuo, envolvendo 

todos os profissionais das equipes de saúde. 

Diretrizes para a Vigilância em Saúde do  
Trabalhador na Atenção Básica 

O mapeamento das atividades produtivas domiciliares desenvolvidas no território: 

* Inicia-se no cadastramento das famílias realizado pelos Agentes Comunitários de Saúde. 

* Pode ser complementado por informações disponíveis nos órgãos de fiscalização. 

* O cadastramento deve ser atualizado periodicamente. 

 

As informações da história ocupacional e da situação de trabalho devem ser incorpora-

das pela Estratégia de Saúde da Família no cuidado integral, ou seja, na promoção, na 

proteção, na vigilância, na assistência e na reabilitação da saúde de cada cidadão. 

O reconhecimento e o registro das atividades produtivas domiciliares são importantes para 

alertar os profissionais da exposição do trabalhador aos fatores de risco gerados no traba-

lho. Os aspectos que devem ser considerados no mapeamento são: O que é produzido? 

Onde? Como? Quanto? Com que materiais? Que instrumentos, máquinas ou equipamen-

tos são utilizados? Descrição da percepção dos trabalhadores sobre a existência de riscos 

para a saúde, ocorrência de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. Todos estes 

dados são necessários para construção de um diagnóstico da situação de  saúde. A partir 

do mapeamento das atividades produtivas a equipe de saúde deve estabelecer prioridades 

para as ações de vigilância em parceria com outros pontos de atenção da rede de saúde. 
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 No cadastramento das famílias, de cada integrante da família, é importante saber: 

• Descrição da ocupação; 

• Das condições de emprego e desemprego; 

• Tempo na ocupação; 

• Situação de trabalho; 

• Tipo de vínculo; 

• Renda; 

• Situação previdenciária; 

• Ocorrência de acidente ou doença relacionada ao trabalho; 

COMPONENTES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Vigilância em Saúde do trabalhador: Busca identificar e analisar os riscos presentes nas 

atividades produtivas e a ocorrência de acidentes e agravos à saúde relacionados ao       

trabalho, com a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções visando o cuidado 

dos trabalhadores e a eliminação ou minimização das exposições para proteção da saúde, 

em parceria com os trabalhadores.  

Vigilância Epidemiológica: Busca conhecer a distribuição das doenças e agravos à saúde e 

identificar os fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com 

a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle adequados. 

Vigilância Ambiental: Busca conhecer e detectar os riscos e perigos para a saúde e seus 

determinantes presentes no ambiente, com a finalidade de propor medidas de prevenção, 

e controle de doenças e outros agravos à saúde, observado o princípio da precaução. 

Vigilância Sanitária:  Busca identificar os riscos à saúde e intervir para eliminá-los ou      

minimizar a exposição e prevenir problemas de saúde decorrentes  da produção e            

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 

Na busca da integralidade do cuidado, o desenvolvimento de ações de vigilância em Saúde 

na Atenção Básica é um desafio para gestores e técnicos em todos os níveis de gestão do 

SUS.  A Vigilância em Saúde (VS) é definida como um processo contínuo e sistemático de        

coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à       

saúde, visando o planejamento de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da 

população, a prevenção e controle dos riscos, agravos e doenças, bem como para a promo-

ção da saúde. Os componentes da VS tem objetos e métodos distintos e complementares, 

e suas ações devem ser articuladas para garantir a atenção integral aos trabalhadores. 


