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RESUMO 
 
O texto traz em debate a política pública de proteção à saúde 
do trabalhador no município de Duque de Caxias e os desafios 
para as ações de proteção neste âmbito. Com objetivo de 
compreender os serviços assistenciais e programas de saúde 
para o trabalhador. Face às estratégias postas com a criação 
do Sistema Único de Saúde, da Política Nacional de Segurança 
e Saúde do trabalhador diante das condições de trabalho no 
Estado vigente. Fomentando a discussão acerca da política de 
saúde visando à proteção da saúde do trabalhador. 
 
Palavras-chave: Saúde do Trabalhador. Política Pública. 
Trabalho. Proteção. 
 
ABSTRAT  
 
The text brings into debate the public policy of protecting the 
health of workers in the municipality of Duque de Caxias and 
challenges for protective actions in this area. In order to 
understand the health care services and health programs for 
workers. Given the strategies put with the creation of the 
Unified Health System, the National Policy on Health and 
Safety of workers on working conditions prevailing in the State. 
Encouraging discussion about health policy aimed at protecting 
worker health. 
 
Keywords: Occupational. Public Policy. Labor. Health 
Protection. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem por objetivo trazer a reflexão sobre a política pública de proteção 

a saúde do trabalhador no município de Duque de Caxias, analisando os serviços 

assistenciais e programas de saúde voltados a esta população no âmbito da proteção, 

promoção, vigilância e intervenção.  A saúde do trabalhador possui rebatimentos nas 

relações entre trabalho e saúde, bem como nos determinantes vinculados a questão social, 

ao processo e fragilidade do ambiente de trabalho, as fragmentações decorrentes da 

implementação do Estado Neoliberal, que fragiliza os contratos trabalhistas, desmantela os 

direitos sociais e expande o setor de trabalho informal; e na complexidade e dificuldade do 

Sistema Único de Saúde (SUS) com a responsabilidade de ações voltadas para a saúde do 

trabalhador. 

Diante disto discutiremos neste artigo alguns pontos de suma importância para 

compreendermos como tem sido desenvolvida a política de proteção à saúde do 

trabalhador, como a criação do SUS, a Política Nacional de Segurança e Saúde do 

Trabalhador, a Previdência Social, a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador (RENAST) e sobre os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CEREST).   

A saúde do trabalhador tem como referência a Lei nº 8.080/90, onde fala que a 

saúde do trabalhador é um conjunto de atividades que se destina, através das ações de 

vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 

trabalhadores. Portanto este estudo visa conhecer como tem se dado a proteção a saúde do 

trabalhador, sabendo que cada vez mais tem aumentado o trabalho terceirizado, flexibilizado 

e principalmente precarizado, o que afeta significativamente a saúde do trabalhador.  

A política pública de saúde emerge como questão social por volta do século XX, 

tendo como alvo a higienização e a saúde do trabalhador e resultou em medidas como a 

chamada Caixa de Aposentadoria e Pensões – CAPS, pela Lei Eloi Chaves. Segundo Bravo 

(2011) a conjuntura econômica e política da década de 30 sob advento de avanço do capital 

industrial, a ampliação da massa trabalhadora nos centros urbanos, as condições de 

trabalho insalubres e as precarizações de higiene, saúde e habitação da classe 

trabalhadora, tornou a questão saúde objeto de ação do Estado enfatizando os setores de 

saúde pública e medicina previdenciária. 

Contudo o grande avanço na política de saúde se dá com o movimento da 

reforma sanitária, a partir de 1985, entendendo a saúde a partir dos determinantes sociais, 

compreendida como resultado de vida das pessoas, que chega a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 que estabelece a saúde como um direito universal. 

http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080.htm


  
 

                  

Diante do exposto abordaremos as principais questões que envolvem a saúde 

do trabalhador no município de Duque de Caxias, buscando conhecer como essa política 

pública se efetiva, visto que esta estabelecida em lei, identificada no Art. 196 da 

Constituição Federal de 1988, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações para sua promoção, proteção e 

recuperação.” E no artigo 200 faz referência ao SUS, ao qual compete executar as ações de 

saúde do trabalhador. 

Concluiremos este artigo finalizando a discussão sobre a política pública de 

proteção a saúde do trabalhador apontando as principais questões que abordam este tema 

e aprofundando o conhecimento acerca desta política no município de Duque de Caxias, 

apresentando recomendações e sugestões acerca desta importante assunto. 

 

2 A POLÍTICA PÚBLICA DE PROTEÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR  

 

As mudanças no mundo do trabalho que ocorreram durante todo processo 

histórico caracterizado pela luta de classes e direitos sociais, em meados dos anos de 1970, 

expressou combinadas desigualdades, atingindo os trabalhadores nas mais diversas áreas 

sociais, na qual dentre elas destacaremos a saúde. 

O conceito de saúde foi construído historicamente perpassando por diversas 

transformações, e segundo Bravo (2011) emerge como questão social no Brasil no início do 

século XX. Vale destacar que neste período o alvo era a higienização e a saúde do 

trabalhador que em 1923 levaram a criação das Caixas de aposentadoria e Pensões – 

CAPs, conhecida como Lei Elói Chaves, que mais tarde contribuiu para a criação do setor 

previdenciário.  

Na década de 1930 as mudanças econômicas e políticas fizeram com que 

surgissem políticas sociais nacionais buscando o enfrentamento da questão social, destaca-

se assim a política de saúde que se torna objeto de ação do estado, organizada em 

subsetores, o setor de saúde pública e o setor de medicina previdenciária. Contudo a saúde 

assume uma nova dimensão em 1986, no marco histórico que foi a VIII Conferência 

Nacional de Saúde, que trouxe uma nova proposta de estrutura e de política de saúde para 

o Brasil, pois a saúde passa a ser compreendida como resultado de vida das pessoas, a 

partir dos determinantes sociais, além de obter a consolidação da proposta de criação do 

Sistema Único de Saúde - SUS.   

Outro fato marcante foi à promulgação da Constituição Federal de 1988, que 

estabeleceu a afirmação e a extensão dos direitos sociais no país, introduzindo avanços que 



  
 

                  

minimizaram as injustiças sociais, trazendo um importante aspecto que é o direito universal 

a saúde e dever do Estado provê-la. Em seu art. 194 estabelece a Seguridade Social da 

seguinte forma: “compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade destinado a assegurar os direitos relativos à Saúde, à Previdência 

e à Assistência Social”. 

De acordo com Bravo (2011), na década de 1990 a saúde assume uma 

dimensão política, sendo discutida a partir de dois projetos em disputa; a Reforma Sanitária 

e a Saúde Privatista. O Projeto de Reforma Sanitária constitui uma relação de Estado de 

direito, está ligado à democracia, neste projeto defende-se a universalização do acesso, as 

melhores condições na área da saúde, a descentralização das esferas estaduais e 

municipais bem como a participação popular através dos Conselhos. Sob a política de 

Ajuste Neoliberal, o projeto de Saúde Privatista visa à vinculação da saúde ao mercado, 

tendo um Estado com papel mínimo, reduzindo os custos para o social e estabelecendo 

parcerias com a sociedade civil. 

Diante dos impactos da configuração neoliberal, as políticas públicas da 

seguridade social são postas, em sua maioria, como mercadorias em benefício da lógica 

empresarial desmantelando e precarizando as políticas como direitos sociais. Além disso, 

ocorreram grandes transformações no mundo do trabalho como a desregulamentação das 

relações trabalhistas, falta de fiscalização do Estado em regular as condições de trabalho, 

que traz rebatimentos na vida da classe trabalhadora, apresentando reflexos na saúde do 

trabalhador bem como um expressivo número de acidente de trabalho (KREIN, 2009). A 

saúde do trabalhador apresenta condicionantes vinculados à complexidade do processo de 

trabalho, as questões sociais, e, portanto as ações voltadas para a saúde do trabalhador 

devem levar em consideração as dimensões sociais, políticas e econômicas. 

As ações voltadas para a saúde do trabalhador são incorporadas no SUS, que 

tem sua implementação em 1990, e enfatiza a efetivação das transformações que ocorreram 

na área da saúde com a aprovação da Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080/90, no qual 

ganha à responsabilidade de coordenar as atenções à saúde do trabalhador. 

 

Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei um conjunto de atividades 
que se destina, através de ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, 
a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação 
e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos 
das condições de trabalho”. (LEI N° 8.080/90 Art. 6 § 3º) 

 

Neste sentido, o SUS possui articuladas ações de promoção, prevenção e 

proteção que buscam enfrentar as situações que colocam em risco a saúde da classe 

trabalhadora. Além de ter sua intervenção baseada nos princípios de democratização de 



  
 

                  

acesso, universalização e descentralização das ações, ou seja, as competências das ações 

em saúde do trabalhador são de cunho Federal, Estadual e Municipal. Todavia, sob a lógica 

do capital, existe uma grande resistência da materialização da política de saúde. 

Segundo o caderno saúde do trabalhador (2002, p.7) do Ministério da Saúde, “o 

termo saúde do trabalhador refere-se a um campo do saber que visa compreender as 

relações entre o trabalho e o processo saúde/doença.” Ressalta também o papel das 

instituições governamentais em relação à saúde do trabalhador. O Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) tem o papel de realizar a inspeção e a fiscalização das condições e dos 

ambientes de trabalho em todo o país, o Ministério da Previdência e Assistência Social 

(MPAS/INSS), é responsável pela perícia médica, reabilitação profissional e pagamento de 

benefícios, porém os benefícios só abrangem os trabalhadores formais, ou seja, que 

trabalham de carteira assinada. O Ministério da Saúde/Sistema Único de Saúde (MS/SUS) 

compete atender a saúde do trabalhador como regula a Constituição Federal de 1988 em 

seu art. 200: “Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos 

da lei: (...) II – executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 

saúde do trabalhador: (...)”. O Ministério do Meio Ambiente (MMA) tem como papel 

promover a proteção e a recuperação do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos 

naturais. Deve trabalhar em sintonia com os setores do governo, em especial o da saúde, 

educação e trabalho. 

Em 2002 foi criada a Rede Nacional de Atenção Integral a Saúde do trabalhador 

(RENAST), pela portaria nº 1.679/GM, que tem por objetivo disseminar ações de saúde do 

trabalhador, articulada as demais redes do Sistema Único de Saúde. Em 2004 foi elaborada 

a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador que traz a reflexão de que as 

ações voltadas para a saúde do trabalhador devem se dar por meio de uma articulação 

multiprofissional e intersetorial, se fortalecendo em conjunto com as organizações do 

Ministério do Trabalho, da Previdência Social e da Saúde. A PNSST (2004, p. 11) tem por 

finalidade a integração das ações do Governo para operacionalização no campo das 

relações de “produção consumo, ambiente e saúde” tendo em vista a qualidade de vida do 

trabalhador, bem como a proteção e promoção da saúde.  

É importante ressaltar que em 2009 a RENAST teve uma nova formatação por 

meio da portaria nº 2. 728/GM, onde passa a integrar a rede de serviços do SUS através dos 

Centros de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST. Os Centros de Referência em 

Saúde do Trabalhador por sua vez promovem ações que visam melhorar as condições de 

trabalho bem como a qualidade de vida do trabalhador por meio da prevenção e vigilância, 

existem dois tipos de CEREST, os estaduais e os regionais. Vale destacar que cabe aos 

CERESTs promover a integração da rede de serviços de saúde do SUS, e entre suas 



  
 

                  

atribuições estão: apoiar investigações de maior complexidade; assessorar a realização de 

convênios de cooperação técnica; subsidiar a formulação de políticas públicas; fortalecer a 

articulação entre a atenção básica, de média e alta complexidade, entre outras. 

Com ênfase na vigilância e redução de mortes por acidentes de trabalho, em 

2011 foi criada a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador pelo Decreto nº 

7.602, que tem por objetivos a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida do 

trabalhador, além de buscar a eliminação ou redução dos riscos nos ambientes de trabalho. 

Em 2012 foi criado pela Portaria nº 1.823 a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora com o objetivo de alinha-se com o conjunto de políticas de saúde no âmbito 

do SUS, considerando a transversalidade das ações de saúde do trabalhador como um dos 

determinantes do processo saúde-doença. 

Diante desta discussão cabe destacar que o município de Duque de Caxias 

trabalha com a atenção a saúde do trabalhador através da rede SUS, e possui um Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), o qual é financiado pelo Ministério da 

Saúde, abrange os municípios de Duque de Caxias, Magé, Queimados e são João de Meriti. 

Em cada município o CEREST trabalha com um programa que fica a critério de cada 

gestão. No município de Duque de Caxias o CEREST trabalhada com o Programa Saúde do 

Trabalhador, oferece cursos de capacitação em empresas, realiza fiscalizações das 

condições de trabalho e palestras. Possui uma equipe composta por coordenador, diretor, 

médico do trabalho, fonoaudióloga, fisioterapeutas, assistente social, psicólogo, técnicos de 

enfermagem, enfermeiro e administrativo. O trabalho realizado no CEREST também tem 

como objetivo realizar ações de conscientização em relação à segurança no trabalho. 

Em dados coletados no CEREST do município de Duque de Caxias verifica-se 

que segundo a frequência de agravos a saúde do trabalhador com notificação individual – 

Sinan Net, de 2011 a 2014 o número diminuiu significativamente, visto que em 2011 o 

número de agravos à saúde do trabalhador era de 417, e até agosto de 2014 são de 195 

agravos. Dentre os principais fatores que afetam a saúde do trabalhador o que se mostra 

em maior número em 2011 é a exposição a material biológico com 281 casos, e em 2014 o 

fator que se apresenta em maior evidência é a intoxicação exógena com 125 casos. Estes 

dados apresentados pelo CEREST abrangem trabalhadores formais e informais com 

acidentes de trabalho notificados individualmente, além disto, o CEREST apresenta também 

no ano de 2014, 292 acidentes de trabalho sem investigação, o que ressalta ainda mais a 

importância do trabalho de conscientização, capacitação nas empresas, as palestras e as 

fiscalizações das condições de trabalho. 

Em dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social em 2011 mostra que 

o índice mais alto de acidentes de trabalho ocorreu na região sudeste com cerca de 70% 



  
 

                  

das ocorrências nacionais. Ainda com base nos dados da Previdência Social em 2012 as 

estatística municipais de acidentes de trabalho mostraram que no Estado do Rio de Janeiro 

ocorreram cerca de 51.651 casos, dentre os acidentes estão o típico, de trajeto, doença do 

trabalho e óbitos, com e sem CAT registrada. Pode-se verificar com base nessa estatística 

municipal que o município de Duque de Caxias encontra-se em quarto lugar dos índices de 

acidentes de trabalho com cerca de 1.882 ocorrências, o que ressalta ainda mais a 

importância de medidas de proteção e prevenção à saúde do trabalhador. Vale destacar que 

estes números apresentados nos dados da Previdência Social incluem somente os 

trabalhadores formais, uma questão de suma importância que cabe ser discutida, pois 

trabalhadores informais não estão protegidos pelo benefício da Previdência Social. Visto que 

a Política de Previdência Social é o seguro para a pessoa que contribui, tendo por objetivo 

reconhecer e conceder direitos aos seus assegurados, ou seja, somente tem direito ao 

benefício o trabalhador que contribui.  

É importante salientar nesta discussão que os índices apresentados pelo 

CEREST de Duque de Caxias, são apenas de notificações individuais, feitas pelas unidades 

assistências quando constatado o agravo à saúde do trabalhador, por isso verifica-se 

tamanha diferença dos índices da Previdência Social.  

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) dados divulgados em 

2013 revelam que ocorrem 2,3 milhões de morte ao ano, estando ligadas de alguma forma 

ao exercício de trabalho. O Brasil ocupa o quarto lugar em relação ao número de mortes de 

acidente de trabalho e de acordo com a Previdência Social, de cada sete benefícios 

concedidos por afastamento, um é pago por acidente de trabalho. Os dados apresentam 

que mais de 160 milhões de casos de doenças estão relacionadas às atividades laborativas. 

(SARRES, 2013) 

Diante da presente reflexão identifica-se que muitas medidas vêm sendo 

tomadas em relação à proteção e prevenção a acidentes de trabalho, visando à saúde do 

trabalhador e sua qualidade de vida, através de políticas e leis, todavia é importante que 

haja continuamente fiscalizações e programas de conscientização, pois como se pode 

observar os números relacionados a acidentes de trabalho são bem expressivos. Há de se 

considerar que o trabalho é à base da organização social e direito humano fundamental e 

faz-se necessário que seja realizado em condições que visem contribuir para a qualidade de 

vida. 

Segundo Marx o trabalho é a expressão da vida humana e é por meio dele que o 

homem se relaciona com a natureza, ou seja, é pela interação com o natural que o homem 

modifica elementos para alcançar um determinado propósito, é se apropriando da natureza 



  
 

                  

que o homem satisfaz suas necessidades. Através do trabalho o homem transforma a si 

mesmo. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a discussão realizada neste artigo observa-se que a política 

pública de proteção à saúde do trabalhador no Brasil é marcada historicamente por diversos 

determinantes sociais, sendo caracterizada pela luta de classes. Desde os anos 1970 as 

desigualdades marcaram a classe trabalhadora. Diante de uma política neoliberal que 

fragmentou as políticas sociais, desmantelou os direitos e trouxe diversas transformações 

no mundo do trabalho desregulamentando as relações trabalhistas e tornando as condições 

de trabalho mais precárias, fazendo com que os reflexos destas mudanças atingissem a 

saúde do trabalhador.  

Todavia a promulgação da Constituição Federal de 1988 trouxe avanços em 

relação aos direitos sociais, a saúde então passa a ser um direito universal, identificada no 

Art. 196. Além disso, no Art. 200 encontramos também as ações do SUS ao qual compete a 

atenção à saúde do trabalhador. Outras transformações ocorreram na área da saúde como 

a aprovação da Lei nº 8.080/90, Lei Orgânica da Saúde, que passa a ter a responsabilidade 

de coordenar à atenção a saúde do trabalhador. 

Vale ressaltar que existem muitas medidas que visam minimizar os acidentes de 

trabalhado, buscando a proteção a saúde do trabalhador, como foi possível verificar nas 

reflexões apresentadas neste trabalho. Pode-se destacar a RENAST, o CEREST, a Política 

Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador e a Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora. Esses meios visam à promoção da saúde e da qualidade de 

vida do trabalhador, porém sabe-se que ainda há muito para fazer, pois as estatísticas de 

acidentes de trabalho ainda são de grande expressão, portanto é necessário permanecer na 

luta pelo processo de eliminação ou redução dos riscos nos ambientes de trabalho. 

Conclui-se com esta discussão que a política de proteção à saúde do 

trabalhador no município de Duque de Caxias tem contado para sua efetivação com a rede 

SUS e com o CEREST que trabalha promovendo ações que visam melhorar as condições 

de trabalho e da qualidade de vida do trabalhador através da prevenção e vigilância. No 

município de Duque de Caxias o CEREST atua também com cursos de capacitação nas 

empresas, além de realizar importantes tarefas que são as fiscalizações das condições de 

trabalho e as ações de conscientização em relação à segurança no trabalho. 



  
 

                  

Neste contexto a pesquisa realizada para a elaboração deste trabalho mostrou 

que a classe trabalhadora sofreu intensos rebatimentos que afetaram significativamente 

seus direitos, contudo grandes avanços ocorreram, porém ainda há muito para se consolidar 

em relação aos direitos sociais. É importante também destacar que foi possível verificar que 

muitas pessoas desconhecem sobre o CEREST no município de Duque de Caxias. Outro 

fato, é que existe pouco material disponível na internet sobre o trabalho do CEREST neste 

município, e até mesmo em visita ao CEREST para a elaboração deste artigo pouco 

material foi encontrado. Fica diante disto a sugestão de mais pesquisas no município de 

Duque de Caxias sobre as ações em saúde do trabalhador, bem como sua disponibilização 

como meio de informação para a população.   
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