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Introdução: A atenção primária é entendida como escopo de ações que buscam a promoção 

da saúde proporcionando ao indivíduo um atendimento integral englobando seus aspectos 

biológicos, psicológicos, sociais e histórico-culturais. Nesse contexto, partindo da 

compreensão do conceito ampliado de saúde pode-se inserir as relações de trabalho como um 

fator determinante no processo saúde-doença [1]. Desta forma ações voltadas ao campo da 

Saúde do Trabalhador (ST) merecem destaque uma vez que as relações de trabalho quando 

conflituosas podem gerar doenças e agravos a população [1,2]. No âmbito da Saúde Coletiva, 

a ST configura-se como um campo ampliado de práticas e de conhecimentos estratégicos com 

atuação multiprofissional e interinstitucional promovendo articulação entre os mais diversos 

equipamentos sociais presentes na comunidade [3]. Este estudo aborda um relato de 

experiência referente a uma metodologia de sensibilização realizada para profissionais que 

atuam na atenção básica, tendo em vista sua posição estratégica na rede de saúde atuando 

como porta de entrada prioritária e ordenadora do sistema. Com base na metodologia do Arco 

de Maguerez, estruturado em etapas organizadas em: observação da realidade; pontos-chave; 

teorização; hipóteses de solução e aplicação à realidade [4]. Este trabalho se desenvolveu a 

partir da observação da necessidade desses profissionais de aperfeiçoarem suas técnicas no 

manejo da ST dentro do processo saúde-doença, solucionando eventuais fragilidades de 

qualificação e incentivando a prática da Política Nacional de Saúde do Trabalhador. A 

atividade foi intitulada como: “SENSIBILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA DO RIACHO DOCE, SOBRE O NEXO CAUSAL DA OCUPAÇÃO 

NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA DO TRABALHADOR DA ÁREA ADSTRITA”. 

Assim, foram realizadas ações teórico-práticas através de metodologias ativas acerca da 

Saúde do Trabalhador (ST), com enfermeiros, técnicos em enfermagem e agentes 

comunitários de saúde da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Riacho Doce, no bairro do 

Guamá, na cidade de Belém do Pará. Objetivos: Contribuir com a educação médica ao relatar 

a vivência dos acadêmicos de Medicina do 4º semestre na condução de uma capacitação 

construída a partir de metodologias ativas sobre o nexo causal da ocupação no processo 

saúde-doença do trabalhador residente na área adstrita a ESF Riacho Doce, no bairro do 

Guamá, na cidade de Belém do Pará expondo potencialidades e fragilidades do proceso. 

Descrição da Experiência: A ação em questão foi planejada e realizada por sete acadêmicos 

do curso de medicina da Universidade Federal do Pará (UFPA), orientados pela Professora 

Adjunta do Módulo IV de Atenção Integral à Saúde, na sede da Faculdade de Medicina. A 

atividade ocorreu no período da manhã e da tarde, com as duas equipes da ESF, contendo 

enfermeiros, técnicos em enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e foi 

organizada em três momentos, o primeiro, uma roda de conversa para verificar o 

conhecimento prévio dos profissionais, e o segundo, uma exposição dialogada sobre o que 

está descrito na literatura médica em relação a temática. Nos momentos em sala onde se 

desenvolveram a roda de conversa e a exposição dialogada, a condução ficou sob a 
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responsabilidade dos discentes, através de perguntas norteadoras como: “o que é saúde do 

trabalhador?”; “Como a saúde do trabalhador pode ser trabalhada na atenção básica?”, 

tratando portanto, de definições e conhecimento prévio sobre ST; já na exposição dialogada 

abordou-se o tema de forma técnica com base nas diretrizes da Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador. Por fim, o terceiro momento foi uma atividade prática de simulação de 

atendimento ao paciente com base nas diretrizes da Política realizada no Laboratório de 

Habilidades Médicas, onde os profissionais foram divididos em 2 salas, para simular o 

ambiente de atendimento na ESF através da interpretação de casos clínicos. Os profissionais 

foram avaliados com base em um check-list inspirado nas diretrizes desenvolvido pelos 

alunos. Resultados: No primeiro momento da ação, pôde-se notar que havia interesse por 

parte dos profissionais da ESF que se mostraram participativos demonstrando senso crítico 

sobre os agravos de saúde possíveis de serem estabelecidos nas atividades laborais exercidas 

na comunidade, demonstrando intensa vivência em relação ao cotidiano na ESF e na 

comunidade em questão, sabendo referir quais os principais acometimentos relacionados que 

afetam a população adscrita, bem como, referiram críticas sobre sua própria atividade de 

trabalho e os riscos a que estão expostos, devido à falta de oferta dos devidos Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI), associado a problemas interpessoais. Logo, pôde-se observar 

conhecimento atrelado à vivência, mas insuficiente precisão técnica nas suas respostas, 

necessitando de direcionamento e organização dos saberes. Assim, foi reforçada a necessidade 

do fundamento teórico, que foi empregado pelos graduandos envolvidos no evento, de forma 

que conhecimentos prévios e da literatura médica puderam ser socializados. Na exposição 

dialogada enfatizou-se como o trabalho pode exercer influência na evolução do processo 

saúde-doença, e a importância de ações de saúde que busquem minimizar eventuais danos 

decorrentes de atividades laborais, estabelecendo-se o nexo causal entre trabalho-

adoecimento/saúde que inicia a partir do reconhecimento e controle dos fatores de risco 

presentes no ambiente profissional, perpassa a educação em saúde com ações de prevenção de 

doenças e promoção da saúde e em caso de adoecimento, com o diagnóstico precoce, e 

tratamento efetivo. No momento final, que englobou a prática acerca da anamnese 

ocupacional, os profissionais demonstraram certo domínio do conteúdo, que foi aprimorado 

no decorrer da ação, com foco na detecção de riscos e alterações precoces, tratamento 

adequado, acesso aos benefícios da Previdência Social e ações de vigilância à saúde do 

trabalhador, de modo que a maioria dos profissionais conseguiram estabelecer o nexo causal 

nos casos clínicos propostos, com ênfase na orientação aos cuidados dos pacientes. Sendo 

assim, foi evidenciado que os profissionais, após a capacitação, puderam associar novas 

informações ao seu conhecimento prático desenvolvendo sua habilidade técnica, de modo a 

atender parte do que é preconizado pelas políticas nacionais vigentes. Conclusão: A partir do 

contexto exposto, esta vivência possibilitou aos discentes uma nova experiencia no campo da 

saúde do trabalhador na atenção básica a partir da interação ensino, serviço e comunidade que 

é capaz de promover mudanças nas práticas de saúde, tornando-as mais apropriadas às 

necessidades de saúde local. O processo ensinar-aprender enriquece a formação do estudante 

de medicina de maneira crítica e emancipatória, pois norteia princípios para o gerenciamento 

de uma educação profissional ampliada, de modo a considerar as especificidades das diversas 

unidades de produção do cuidado em saúde. Tal atividade contribuiu para o aprimoramento 

técnico-científico dos profissionais que atuam na ESF tornando-os mais conscientes e 

empoderados no que se refere aos processos de saúde e trabalho que existem na Comunidade 

do Riacho Doce, proporcionando, dessa forma, melhor qualidade nos serviços de saúde 

oferecidos a população cumprindo com o papel da universidade em formar cidadãos 

conscientes, aptos a serem inseridos tanto no mercado de trabalho como na pesquisa 
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científica, democratizando o acesso ao conhecimento e trazendo desenvolvimento para a 

região, com ética e responsabilidade social. 

 

Descritores: Estratégia Saúde da Família, Saúde do Trabalhador, Educação em Saúde. 
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