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RESUMO 
O presente artigo tem o objetivo de analisar o percurso histórico do campo da saúde 
do trabalhador como política pública de saúde coletiva. Nesse sentido, privilegiamos 
o processo histórico que compreendem as metamorfoses geradas pela Revolução 
Industrial e os impactos na saúde dos operários, cujos adoecimentos e acidentes 
nos ambientes de trabalho se tornaram frequentes. O que hoje chamamos de saúde 
do trabalhador, passou inicialmente pelas metodologias da medicina do trabalho e 
saúde ocupacional, até considerar a relação de trabalho espaço de contradições e 
conflitos. Na construção também particularizamos a formação desse campo na 
realidade brasileira, procedendo a uma análise das legislações pertinentes ao tema, 
como a Lei Nº 8080/1990 e a Nº 1823/2012, que institui a Política Nacional de Saúde 
do Trabalhador. 
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ABSTRACT 
This article aims to analyze the historical development of the field of occupational 
health and public policy public health. In this sense, we favor the historical process 
comprising the metamorphoses generated by the Industrial Revolution and the 
impacts on the health of workers whose illnesses and accidents in the workplace 
have become frequent. What we now call the worker's health, initially passed by the 
methodologies of occupational medicine and occupational health, to consider space 
working relationship of contradictions and conflicts. In building also particularizamos 
the formation of this field in the Brazilian reality, carrying out an analysis of the 
relevant legislation to the subject, such as Law No. 8080/1990 and No. 1823/2012 
establishing the National Policy on Occupational Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

O artigo que ora apresentamos tem por objetivo analisar o desenvolvimento 

do campo da saúde do trabalhador como política pública de saúde coletiva. O 

mesmo é resultado de uma pesquisa bibliográfica, pautada em estudos anteriores a 

despeito do tema em questão. Sua construção se encontra dividida em dois 
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momentos, além desta introdução e considerações finais: inicialmente discute-se a 

evolução das primeiras práticas voltadas à saúde dos trabalhadores, como por 

exemplo a Medicina do Trabalho e a Saúde Ocupacional, destacando os aspectos 

que levaram a falência destes modelos e os determinantes históricos que 

culminaram na constituição de uma nova abordagem em saúde do trabalhador. Os 

principais autores que fundamentaram a primeira parte da nossa discussão foram 

Dejours (1992), Minayo-Gomez e Thedim-Costa (1997), Mendes e Dias (1991) e 

Mendes e Wünsch (2013). 

No segundo momento optou-se por analisar as particularidades da saúde do 

trabalhador no Brasil, cujos fundamentos ligam-se intimamente ao movimento pela 

reforma sanitária e consolidação do Sistema Único de Saúde como um modelo 

universal, gratuito e de responsabilidade estatal, incorporando em seu bojo este 

campo. Diante deste fato, preconizou-se uma análise sucinta da legislação mais 

recente na área da saúde do trabalhador: Portaria Nº 1823/2012, que institui a 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador. 

 

1 CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA DO CAMPO DA SAÚDE DO TRABALHADOR: da 

Medicina do Trabalho à Saúde Ocupacional  

 

A relação entre trabalho e saúde é uma mediação desenvolvida desde a 

Antiguidade, mas que por muito tempo foi pouco discutida, adquirindo relevo apenas 

com o advento da Revolução Industrial. Responsável pela introdução de 

transformações sociais inéditas, como o progresso técnico-científico, êxodo rural, 

expansão do contingente populacional urbano, esta revolução se caracterizou pela 

introdução de condições de trabalho radicalmente novas nos ambientes fabris: 

jornadas de trabalho extenuantes, baixos salários, condições inadequadas para 

realização das atividades, ambientes insalubres, acompanhados da falta de higiene, 

do esgotamento profissional, acidentes de trabalho, alimentação inadequada.  

Dejours (1992) compreende a história da saúde do trabalhador em duas fases 

distintas: para ele houve a pré-história da saúde do trabalhador, que abarca todas as 

ações desenvolvidas durante o século XIX, cuja luta centrava-se, sobretudo, na 

busca pela redução da jornada de trabalho e nas ações de alguns movimentos 

sociais, como o movimento higienista. Em um segundo momento o autor identifica a 

história da saúde do trabalhador, cujas ações em sua grande maioria, pautavam-se 



em leis que regulamentavam as condições de higiene, acidentes de trabalho e a 

segurança dos locais de trabalho. 

Um dos primeiros modelos desenvolvidos em atenção à saúde do trabalhador 

foi a Medicina do Trabalho2, cuja intervenção foi funcional naquela conjuntura onde a 

força de trabalho era o principal elemento de acumulação capitalista. Suas 

estratégias desenvolviam-se em atenção ao trabalhador, com a perspectiva de que 

este também era responsável pelas péssimas condições de saúde a qual estavam 

submetidos na fábrica.  

Ao buscar estabelecer os elementos responsáveis pelos adoecimentos no 

interior fabril, a Medicina do Trabalho centrava-se apenas nos agentes provocadores 

de doenças desconsiderando, em sua análise, outros elementos que também 

influenciavam na saúde destes trabalhadores. Nesse sentido, as ações 

desenvolvidas se pautavam nas agressões incidentes no corpo do trabalhador e no 

isolamento de fatores que desencadeavam o adoecimento ou acidente. 

O modelo da Medicina do Trabalho rapidamente se expandiu para outros 

países, acompanhando o processo de industrialização. Os avanços técnico-

científicos eram muito velozes e logo eram aplicados nas indústrias, o que 

impossibilitou a medicina do trabalho em atender de maneira adequada os 

problemas de saúde ocasionados pelo processo de trabalho, gerando insatisfação 

por parte dos trabalhadores (MENDES E DIAS, 1991). 

Dentre as contestações levantadas estavam à ampliação da atuação para 

outras áreas do conhecimento, questionando a centralidade médica, reivindicando 

uma nova forma de intervenção no ambiente de trabalho. Diante disto, buscou-se 

desenvolver um novo tipo de prática a partir da incorporação de outras 

especialidades na prevenção e tratamento dos acidentes e agressões a quais os 

trabalhadores se viam submetidos. Tratava-se de um novo tipo de modelo que ficou 

conhecido como Saúde Ocupacional, que firmava sua metodologia no pilar da 

multicausalidade dos fatores. 

Apesar de avançar conceitualmente e metodologicamente a partir de novas 

práticas e profissões no cuidado e prevenção aos acidentes de trabalho e saúde dos 
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trabalhadores, a Saúde Ocupacional incorreu em insucesso, tendo em vista 

desenvolver uma prática que muito se assemelhava à Medicina do Trabalho. A 

preocupação destas duas formas de atuação centrava-se no corpo, tendo como 

enfoque: o corpo lesado, o corpo doente, o corpo mutilado. A visão da exploração do 

trabalho em outros âmbitos, como na saúde mental dos trabalhadores ficava 

negligenciado. O corpo do homem era a primeira vítima e, portanto, o primeiro alvo 

da prevenção. 

Tal processo levou, em alguns países, a exigência do envolvimento dos 

trabalhadores no quesito saúde e segurança, visto que para os teóricos deste 

movimento, os trabalhadores eram capazes de analisar de maneira, as situações 

geradoras de sofrimento e doença no ambiente de trabalho. Dessa maneira, por 

meio da organização dos trabalhadores, foram introduzidas mudanças nas 

legislações, principalmente no que dizia respeito aos campos de saúde e segurança 

(MENDES E DIAS, 1991). 

As práticas que tinham por base a saúde do trabalhador acompanhavam o 

movimento de transformação mundial do capitalismo e se pautavam na defesa pela 

luta da saúde pública. Seu objeto de intervenção compreendia o processo saúde-

doença, em referência ao trabalho que exerciam e sua concepção rompia com os 

padrões tecnicistas anteriores e levavam em consideração os impactos das doenças 

do mundo do trabalho no campo subjetivo (Idem, 1991). 

A saúde do trabalhador enfatiza nos seus estudos explicações sobre o 

processo produtivo, como está organizado e de que maneira pode se relacionar o 

mesmo com o adoecimento dos trabalhadores. Portanto, esta perspectiva considera 

o trabalho como estruturante da vida social, como forma de submissão dos 

trabalhadores aos ditames do capital, considerando também o trabalho como esfera 

de lutas e resistências. 

 

2 PARTICULARIDADES DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO BRASIL: desafios 

para consolidação enquanto política pública de saúde coletiva  

 

No Brasil, a emergência do campo de saúde do trabalhador pode ser 

identificada a partir da década de 1970-1980. Contudo, uma série de normativas e 

ações foi desenvolvida pelo governo brasileiro na busca de fomentar mecanismos 

que dessem respostas à saúde dos trabalhadores. Antes da criação do SUS, o 



cuidado destinado a esse público era feito de forma assistencial, onde um dos 

principais componentes era a solidariedade de classe. No século XX, mais da 

metade das fábricas de São Paulo contavam com médicos do trabalho em suas 

instalações, em que o seu principal enfoque era prestar ações curativas. 

Para a sociedade da época, as doenças que acometiam os trabalhadores 

eram consideradas como “doenças da pobreza” e representava um risco à 

produtividade no trabalho naquela época de desenvolvimento capitalista no Brasil. 

Com o seu avanço, os trabalhadores começaram a pressionar por melhores 

condições de trabalho e saúde, o que fez com que o Estado passasse a intervir em 

tais condições, pois a força de trabalho era vital nesse estágio.  

As ações em saúde do trabalhador no Brasil possuem íntima relação com o 

desenvolvimento da Previdência Social, característica que permanece até o final dos 

anos 1980, quando este campo passa a ser incorporado pelo SUS. Todavia, 

algumas estratégias anteriores a sua incorporação no sistema único, foram 

desenvolvidas, como por exemplo: com a promulgação da Consolidação das Leis do 

Trabalho em 1943, houve a incorporação de dispositivos que visavam a garantir a 

segurança no trabalho por meio de equipes de Medicina e Segurança do Trabalho.  

Até os anos 1980, a saúde do trabalhador no Brasil era provida por meio da 

conjugação: assistência médica e benefícios sociais. Entretanto, estas medidas 

eram incapazes de reduzir o número de acidentes de trabalhos que ocorriam nas 

fábricas, o que levou ao Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social (INAMPS), exigir maior fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, com 

ênfase nas ações preventivas. Contudo, o que se desenvolveu como resposta a esta 

demanda do INAMPS foi ampliação de cursos de especialização em segurança do 

trabalho e de outras profissões que passaram a se especializar em ações de 

segurança do trabalhador.     

Estas estratégias, por mais que fossem voltadas a dar respostas aos 

trabalhadores, contrastavam com a defesa de saúde preconizada pelo movimento 

Reforma Sanitária brasileira. Este movimento, juntamente com outros no contexto 

latino-americano, defendiam uma concepção de saúde coletiva no lugar de saúde 

pública, cuja acepção deveria considerar a determinação histórica do processo 

gerador dos casos de saúde-doença. Dessa maneira, a saúde do trabalhador se 

inseria numa realidade dialética, mediada pelos diferentes interesses que 

perpassam o espaço da produção (LOURENÇO E LACAZ, 2013). 



Na cena contemporânea, a concepção de saúde do trabalhador, entende o 

social como participante dos determinantes das condições de saúde. Diferente das 

visões anteriores, a saúde do trabalhador como especificidade da saúde coletiva 

busca a incorporação de programas que atuem na esfera da promoção, prevenção e 

recuperação dos danos que atingem aos trabalhadores, abarcando não só aqueles 

vitimados e acidentados no processo de trabalho, mas seu conjunto. 

Por saúde do trabalhador compreendemos: a produção de conhecimentos, a 

utilização de tecnologias e estratégias de saúde, seja no plano técnico ou político, 

visando à promoção da saúde e a prevenção de doenças, sejam de origem 

ocupacional ou relacionada ao trabalho (LACAZ, 2010). 

Sua incorporação no âmbito do SUS se deu no sentido de promover ações 

relativas à saúde dos trabalhadores como parte da política de saúde, com intuito de 

garantir a este público o acesso a este direito.  A saúde do trabalhador está incluída 

no âmbito do Sistema Único de Saúde, que diz que:  

 
Art. 5º, § 3º Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um 
conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, à 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 (BRASIL, 1988, p. 03). 

 

Portanto, compreende-se que a saúde do trabalhador não se relaciona 

apenas com ações que visam tratar os efeitos do trabalho nos trabalhadores, mas 

analisa outros determinantes que estão envolvidos no processo de trabalho. Na 

visão do Sistema Único de Saúde (SUS), a saúde corresponde a uma noção 

ampliada, ou seja, existem vários determinantes que interferem na saúde dos 

indivíduos 

 
Art. 3o  Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do 
País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, 
a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos 
bens e serviços essenciais (BRASIL, 1990, p. 01) 

 

Dessa forma, compreende-se que há uma série de elementos que interferem 

na noção de saúde adotada pelo Estado brasileiro, que vai desde a alimentação 

adequada ao acesso a lazer. Portanto, na atualidade, o estudo da saúde do 

trabalhador analisa a relação capital-trabalho, de onde os acidentes e adoecimento 



dos trabalhadores se tornam expressão da desigualdade gerada por este campo. 

Para Mendes e Wünsch, (2011 p. 8): 

 
é preciso, além do diagnóstico e do tratamento, a implementação 
simultânea das modificações nos ambientes de trabalho, bem como o 
desenvolvimento de outras ações no âmbito da organização desses 
ambientes, que devem estar em consonância com as múltiplas mudanças 
nos processos de trabalho, as quais retratam a divergência de interesses 
entre capital e trabalho, quando emergem as doenças e os acidentes de 
trabalho. 

 
Dessa maneira, quando se expõe as reais contradições que permeiam a 

saúde do trabalhador, consegue se identificar no campo macroscópico, como as 

relações sociais definidas pela sociedade capitalista, entrelaçam este campo. Só 

assim, é possível compreender e articular o debate aos campos econômico, ético, 

político e social, fugindo da lógica que desconsidera as doenças e acidentes de 

trabalho da lógica da produção e reprodução do capital (MENDES E WÜNSCH, 

2011). 

A legislação federal mais recente na área da saúde do trabalhador 

corresponde a Portaria Nº 1.823 de 23 de agosto de 2012, institui a Política Nacional 

de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNST). Sua formulação vinte e dois 

anos depois da inserção da saúde do trabalhador na seara do SUS foi fruto de um 

longo percurso de lutas dos movimentos sociais nas conferências nacionais de 

saúde do trabalhador.  

Conforme Lacaz (2012), um dos principais entraves que estavam presentes 

na construção dessa política eram os conflitos de interesses diferenciados, disputas 

de poder e as distintas formas com que atuam os ministérios envolvidos nesta 

temática. A importância da instituição dessa portaria se reflete nas diretrizes que ela 

estabelece para efetivar uma ação articulada dos órgãos setoriais do Estado. 

Nesse sentido, a Política traz uma série de medidas voltadas a saúde dos 

trabalhadores, sendo que uma de suas principais inovações é compreender que os 

trabalhadores, no exercício do seu trabalho, estão sujeitos a problemas em suas 

condições de saúde, não se interligando apenas a ocupação exercida, como 

também tem interferência o risco ocupacional ligado a outros fatores. Portanto, 

considera como público-alvo  

 
Art. 3º 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 são sujeitos 
desta Política (BRASIL, 2012, p. 01) 

 

Uma das principais características da PNST é que ela incorpora a categoria 

trabalho como determinante do processo saúde-doença sobre os indivíduos e a 

coletividade, incluindo-a em suas análises no que se refere às ações de promoção 

da saúde. A vista disso, sua finalidade compreende a definição de princípios e 

estratégias a serem observadas nas três esferas de governo e de gestão do SUS, 

para o desenvolvimento de ações integrais à saúde dos trabalhadores, com ênfase 

principalmente na vigilância e prevenção. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente artigo buscamos trabalhar a constituição histórica do campo da 

saúde do trabalhador, percorrendo desde as primeiras estratégias desenvolvidas no 

início da Revolução Industrial, até a constituição da Medicina do Trabalho. A 

metodologia desta prática centrava-se muito na figura médica, o que desenvolveu 

uma ação que estava centralizada no aspecto curativo e paliativo, considerando 

apenas o ambiente de trabalho. 

Esse modelo logo teve que ser reformulado, pois com as mudanças cada vez 

mais rápidas desencadeadas pelo progresso capitalista, a relação trabalho x saúde 

se acentuou. Logo surgiu a Saúde Ocupacional, cujas técnicas privilegiavam a 

incorporação de outras profissões no cuidado da saúde dos trabalhadores, 

envolvendo também ações de promoção e vigilância. Entretanto, ela não conseguiu 

derrubar a superioridade médica e o descontentamento dos trabalhadores com suas 

ações. 

Seguindo essa lógica, o modelo atenção à saúde do trabalhador no Brasil 

contou com a relação íntima com a previdência social, pois tais medidas eram quase 

sempre desenvolvidas pelo pagamento de seguro, de benefícios, não centrando 

ação na vigilância e prevenção. Este quadro só mudou na década de 1980, pois o 

movimento da Reforma Sanitária reclamava por um modelo de saúde coletiva e 

pública que valorizasse a participação dos usuários no seu processo de elaboração 

e efetivação. Seguindo este curso, a saúde do trabalhador passou a ser inserida no 



bojo do Sistema Único de Saúde Brasileiro, cujas ações são de direitos de todos os 

trabalhadores e de responsabilidade do estado e dos empregadores. 

Outro importante avanço foi a Portaria Nº 1.823 de 23 de agosto de 2012, que 

instituiu a Política Nacional de Saúde do Trabalhador no Brasil (PNST), que se 

destina a vigilância e atenção de todos os trabalhadores brasileiros, seja do setor 

produtivo, autônomos e assalariados em geral. Cabe adensarmos as discussões 

sore a relação trabalho e saúde, tendo em vista suas determinações 

contemporâneas, como a intensificação da exploração do trabalho, a flexibilidade 

dos direitos trabalhistas.  

Todos estes elementos exercem impactos significativos na vida dos 

trabalhadores, o que nos leva a compreensão de que a saúde do trabalhador não se 

limita às condições de trabalho, mas abrangem todas as dimensões de sua vida, nos 

setores econômicos, político e social. 
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