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Iniciei minha atuação na Saúde do Trabalhador enquanto política pública de saúde em 2001. 

Meus sentimentos eram múltiplos: a esperança de fazer diferente do que havia experimentado 

na Medicina do Trabalho, de fazer diferença na vida dos trabalhadores e trabalhadoras que 

aguardavam ansiosamente a inauguração de um serviço especializado no Sistema Único de 

saúde (SUS) que acolhesse suas histórias e dores com a dignidade e integridade que mereciam; 

com a expectativa de ser surpreendida por outros saberes e formas de produzir saúde; e com 

o medo ou apreensão pelo inesperado (a pergunta ainda era “como assim, fazer Medicina do 

Trabalho no SUS?”!). Logo aprendi as diferenças e com a mesma rapidez perdi o medo. A 

apreensão me acompanha até hoje, consciente de uma meta inalcançável e avassaladora. 

Da pioneira Unidade Municipal de Referência em Saúde do Trabalhador de Santa Cruz do Sul 

migrei para o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador da Região dos Vales em 

2004, um “polo irradiador”, no âmbito de 68 municípios, “da cultura especializada 

subentendida na relação processo de trabalho/processo saúde/doença, assumindo a função 

de suporte técnico e científico, deste campo do conhecimento”, conforme determinava a 

Portaria GM/MS nº 1.679/2002. 

Nessa época, confesso, o medo voltou a me assombrar, pelo tamanho e complexidade do 

território, pelo desconhecimento dominante entre profissionais de saúde e gestores sobre a 

Saúde do Trabalhador, pela responsabilidade inerente de ser um serviço duplamente 

financiado pelo SUS (recursos federais e estaduais), pela ausência de um “modelo” a ser 

“seguido” por uma equipe multiprofissional sem experiência na área e/ou no SUS. Mais uma 

vez, venci o medo ao deparar-me com as possibilidades enriquecedoras de construir 

coletivamente e com participação social o “tal” modelo de atenção integral à saúde dos 

trabalhadores e trabalhadoras da região; pela perspectiva de formação em serviço, de 

ampliação do olhar sobre o usuário e sobre o ambiente (de trabalho); pela integração com um 

Controle Social regional;  pela viabilização da vigilância aos processos e ambientes de trabalho; 

dentre outras boas potencialidades de um serviço desta natureza. 

Entre cursos de formação de diversos formatos, temas e durações, reuniões técnicas, 

articulações interinstitucionais, assistência a trabalhadores, inspeções sanitárias em saúde do 

trabalhador, análises epidemiológicas, elaborações de laudos e pareceres, visitas técnicas, 

contato com gestores e conselheiros de saúde, etc. avançamos muito enquanto serviço; 

aprendi muito como profissional, como pessoa e como cidadã. Como não modificar quem 

somos quando levados a tantos lugares e, especialmente, quando adentramos às almas de 

nossos “pacientes”/usuários/trabalhadores?  

Sigo entusiasmada com a Saúde do Trabalhador. Adoro a ousadia que ela representa, não só 

assistência, não só vigilância, não só equipe técnica, não só controle social, não só atividade 

educativa, não só setor saúde, não só público, não só privado. Adoro ter muito mais a 

descobrir, aprender e ensinar. Adoro reinventar. Adoro fazer algo inenarrável, dificilmente 



mensurável, mas indispensável. Ainda me encanta ver o quanto causa espanto a descoberta do 

que é a Saúde do Trabalhador. 

Sigo assustada com a realidade do mundo do trabalho. Metas absurdas, ritmo da esteira, 

controle da ida ao banheiro (ou uso de fralda!), ambientes ruidosos, poluídos, violentos, 

precários, indignos.  Mortes no e por causa do trabalho. Doenças não reconhecidas. Acidentes 

evitáveis Sub-registro. Programas preventivos forjados, mal formulados, incompletos como os 

prontuários clínicos individuais. Prevenção baseada em EPI1. EPI compartilhado. Riscos 

ergonômicos e psicossociais desconsiderados. Sobrecarga de trabalho e de jornada.  

Há muito por fazer. Há muito a corrigir. Há um longo caminho a percorrer para tornar o 

trabalho a tal “fonte de realização” para a maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras.  

Em 2020, fomos presenteados com a pandemia do Sars-Cov-2/Covid-19. Para além das 

polêmicas sociais e políticas, a ciência foi chamada ao desafio de aprender fazendo (cá entre 

nós, a Saúde do Trabalhador tem expertise nisso), a decidir qual CID2 usar, quem é grupo de 

risco, como tratar, em qual ficha notificar, incluir na Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho 

e na Declaração de Óbito, emitir CAT3, qual máscara usar, qual distanciamento adotar e tudo 

mais amplamente divulgado. 

E eis que um “novo risco” se apresenta ao mundo do trabalho. Em que pese o “risco biológico” 

não seja novidade, o Sars-Cov-2 assim se tornou para a maioria das atividades de trabalho. 

Não, não é um risco apenas dos serviços/profissionais da saúde. É um risco para quem trabalha 

fora de casa e, dependendo do processo/atividade de trabalho, até mesmo para quem 

trabalha em domicílio. Assumindo diferentes gradações, é um risco para qualquer ramo 

produtivo e vínculo de trabalho. E é um risco não eliminável, que pode (e deve!) ser reduzido, 

controlado e monitorado.  

Sem abandonar os (riscos) anteriores (permanece o desafio de melhorar a organização do 

trabalho, aquela parte do trabalho que não tem avaliação quantitativa, mas que vem causando 

tanto sofrimento físico e psíquico aos trabalhadores), a pandemia de Covid-19 apenas reforça 

o que já sabíamos... A culpa recai sobre o trabalhador, as medidas de controle coletivo 

encontram grande resistência, o ambiente e processo de trabalho são minimamente 

modificados, o trabalhador é descartável. Ressurge, com outro nome, a ideia de divisão da vida 

do trabalhador em pessoal e profissional, sendo supervalorizado o ambiente doméstico e 

social como causador de todos os problemas – que teriam origem no indivíduo, claro. Essa 

visão se engrandeceu na pandemia. A contaminação do trabalhador no trabalho é 

subdimensionada e desviada para sua vida privada, não interessando se trabalha a menos de 

meio metro de outro trabalhador, se foram constatados vários casos positivos no mesmo 

setor, se não foram fornecidos todos os meios (adequados) de prevenção, se há contato 

interpessoal na atividade ou no deslocamento, etc. Muitos profissionais de saúde e segurança 

no trabalho parecem acreditar numa barreira invisível envolvendo o local de trabalho, como 

uma bolha protetora. Ali o ar é estéril, o som não se propaga, o estresse não se cria, os 

                                                           
1
 EPI: Equipamento de Proteção individual 

2
 CID: Classificação Internacional de Doenças 

3
 CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho 



movimentos são terapêuticos e a dignidade do trabalhador se conquista ao denominá-lo 

“colaborador”. 

Isso ainda me espanta e constrange: continuam apontando a culpa para o trabalhador, 

enquanto para todo o resto o mesmo trabalhador é ignorado – na hora de calcular a meta, de 

escolher o EPI, de definir o horário de trabalho, o cardápio, a solução ergonômica, a proteção 

coletiva. Deixam o trabalhador usar a máscara de pano lavada em casa com base num 

folhetinho de letras minúsculas e figuras incompreensíveis. Depois dizem que ele não se 

cuidou. Deixam o trabalhador usufruir do autosserviço e comer num refeitório sem ventilação 

e distanciamento. Depois dizem que ele teve contato com o vírus no culto. Deixam a cargo do 

motorista do transporte fretado para cuidar e monitorar a saúde dos trabalhadores no trajeto 

ida e volta. Depois dizem que ele teve contato intradomiciliar. Deixam o trabalhador na mesma 

sala de espera do ambulatório com trabalhadores sintomáticos respiratórios. Depois dizem 

que ninguém mais no setor dele testou positivo. Ou exigem/aplicam testes fora do protocolo e 

aceitam possíveis falsos negativos. Ou simplesmente dizem que aquela atividade econômica 

não tem risco biológico. 

Ainda precisamos explicar o trabalho como determinante social no processo saúde-doença e 

discutir as mesmas coisas com os mesmos atores sociais: 

- Violência relacionada ao trabalho existe. O mundo do trabalho discrimina mulheres, 

LGBT+, negros, indígenas, pessoas com deficiência. Existe assédio moral, assédio 

organizacional, assédio sexual.   

- Covid-19 relacionada ao trabalho existe. Se usar a alegação de que o vírus pode estar 

em qualquer ambiente, significa que ele também pode estar no ambiente de trabalho. 

- Acidentes de trabalho mutilam e matam. Esquece “ato inseguro”! 

- LER/DORT causam dor crônica. E limitações. E incapacidade.  

- Trabalho Infantil faz mal. Não contribui para formação do caráter e muito menos “para 

pegar gosto pelo trabalho”. 

- Ser contratado para trabalhar não significa abdicar de sua vida, de suas ideias, de seus 

sonhos, de sua integridade física e mental.  

- Nem todo mundo pode “se dar ao luxo” de trabalhar no que ama e isso não lhe retira 

o direito de trabalhar em um ambiente seguro e salubre. 

- Não, não é o trabalho que dignifica a pessoa. Não há trabalho sem pessoas. Respeito e 

reconhecimento tornam a vida mais digna. 

- Se há a tal divisão entre vida pessoal e vida profissional que se exige do trabalhador, 

vamos deixar o trabalho fora de casa? Nada de telefonar, mandar e-mails, WhatsApp, 

realizar reuniões virtuais, levar trabalho pra casa, né? Muito menos levar uniforme e 

máscara de proteção para lavar em casa, né? Vamos deixar tudo na empresa... Nada 

de mudar o horário de sono e das refeições por causa do horário de trabalho. Vamos 

deixar tudo bem separado, então.  Não fica bom assim?   

O que acho mais interessante? A Saúde do Trabalhador, com paciência, persistência, 

articulação, pesquisa, participação social, multidisciplinaridade de saberes e com muita 

criatividade, sabe se reinventar e recomeçar tantas vezes quantas for necessário. 



Há muitas belezas nesta área para nos encantarmos e inspirarmos: a confiança, a gratidão, a 

esperança – confessadas ou manifestas nos olhares, sorrisos, abraços e palavras; as 

emancipações e libertações. E as amarguras? Essas se diluem em meio ao sentimento de dever 

sendo cumprido (já que nunca está pronto ou é suficiente), são desimportantes ou são 

encaradas como desafios a serem superados, mesmo que precisemos rever nossas práticas. 

Ainda é melhor a consciência do “insucesso” (e da necessidade de novas tentativas e 

estratégias) do que a alienação do conformismo. Como não modificar quem somos quando 

levados a tantos lugares e, especialmente, quando adentramos as almas de nossos 

“pacientes”/usuários/trabalhadores? 

 

 

 


