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INTRODUÇÃO

 

           As condições impostas pelo mercado capitalista influenciam bruscamente nos processos, nas formas e métodos de organização do trabalho.
As elevadas cargas e os processos de trabalho insalubres e perigosos, ambientes de trabalhos inóspitos, divisão do trabalho e novas formas de
organização, a flexibilidade nos contratos, o crescente número da informalidade no Brasil e, consequentemente, a perda de direitos de proteção ou
garantias, favorecem o adoecimento e até exclusão do trabalhador no mercado de trabalho, fatos que influenciam diretamente o perfil de saúde –
adoecimento e sofrimento dos diversos trabalhadores, favorecendo a intensificação de doenças que já acometem os mesmos ao longo do tempo,
assim como o surgimento de novas formas de adoecimento (DALDON; LANCMAN, 2013).

            Brasil (2011) cita que diante a gigantesca quantidade de acidentes de trabalho e adoecimento no trabalho em nível territorial, tal área carece
de medidas e ações que asseguram a efetivação da Politica Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), onde as ações de Vigilância em
Saúde do trabalhador (Visat) tem o intuito de proteger e promover a saúde do trabalhador, através de medidas fiscalizadoras, educativas e
mobilizadoras em parceria com os trabalhadores e em uma abordagem articulada intersetorialmente 

            O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como modelo ordenador do cuidado a Atenção Primária à Saúde (APS) como forma de promover o
cuidado integral e articulado em redes. Mediante a este contexto, incorporar e desenvolver ações em saúde do trabalhador no âmbito da APS é
considerado uma oportunidade para desenvolver o cuidado aos trabalhadores de forma diferenciada e com enfoque prevencionista (SILVA et. al,
2014). 

             O presente estudo é relevante tendo em vista a necessidade de fortalecer e implantar estratégias que consolidem a saúde do trabalhador de
forma diferenciada e articulada, a fim de intervir no processo saúde – adoecimento dos trabalhadores.

 

OBJETIVOS

 

Objetivo Geral:

 

Avaliar o processo de implantação do treinamento de profissionais de saúde da APS para o rastreamento de condições relacionadas ao
processo de adoecimento dos trabalhadores durante sua rotina dos serviços.

 

Objetivos Específicos:

Discutir e divulgar o projeto para a equipe local.
Treinar os profissionais da equipe local.
Implantar e avaliar o projeto.

 

MÉTODO

 

Local: Câmara Municipal de Saúde. Município de Morro Agudo / SP.

Público-alvo: Trabalhadores formais e informais atuantes no mercado. Participantes: Gestores do sistema municipal de saúde e profissionais que
atuam no atendimento destes pacientes em serviços de Atenção Primária à Saúde (APS).

Ações:

1. Estratégia de divulgação do projeto: Será realizado um seminário semanal durante 02 semanas para sensibilização da comunidade local para a
importância de práticas preventivas e coletivas para promover a segurança e saúde no trabalho.

2. Treinamento dos profissionais: Cento e vinte e quatro profissionais dos serviços de Atenção Primária à Saúde participarão de um treinamento de
20 horas, que terá como conteúdo: Epidemiologia do adoecimento, acidentes de trabalho, assim como seus aspectos biológicos, psicológicos,
sociais e econômicos; instrumentos de triagem e notificação (RAAT); importância do “olhar” e abordagem diferenciada às condições e formas de



trabalho, assim como ações de promoção a saúde do trabalhador; treinamento no preenchimento da notificação (RAAT) e apresentação do
fluxograma;

3. Processo de implantação do projeto. A estratégia principal será discutir com os gestores locais a forma mais adequada ao seu contexto
organizacional, sendo os pesquisadores responsáveis pela supervisão e consultoria e os técnicos responsáveis pela forma de implantação.

Avaliação/ Monitoramento: Para a avaliação da satisfação dos profissionais em relação ao treinamento será aplicado um questionário estruturado
com questões sobre avaliação do processo como um todo.

 

RESULTADOS ESPERADOS

 

            O presente estudo poderá visa fortalecer ações de saúde do trabalhador tendo como norteadora a APS, assim como a Visat para impulsionar
e promover estratégias de disseminação, buscando ir além das práticas tradicionais. Este estudo busca atingir mudanças abrangentes, levando-se em
consideração tanto o contexto cultural quanto os princípios da organização dos sistemas de saúde locais, estabelecendo alianças entre diversos
setores da sociedade.
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