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Introdução

A implantação do Sistema Único de Saude (SUS) no Brasil implicou mudanças nas relações de
trabalho, pois a descentralização acarretou para os municípios maiores compromissos com o
Estado e a sociedade (MELO, 2012). Os trabalhadores da saúde (TS) são pessoas que estão
diretamente envolvidas em ações com os usuários dos sistemas que prestam apoio a gestão
clínica-assistencial,  independente  do  tipo  de  vínculo,  tanto  no  setor  público  quanto  no
privado. Eles atuam no nível da gestão ou da assitência direta ao cidadão doente atendido
em programas de promoção da saúde, sendo que podem também atuar nos serviços de
apoio diagnóstico e terapêutico, na gerência e na produção de tecnologia.

Os determinantes  da saúde dos trabalhadores compreendem para além dos fatores de riscos
ocupacionais  -  físicos,  químicos,  biológicos,  mecânicos  e  ergonômicos,  tecnológicos  e
organizacionais responsáveis por situações de risco para a saúde e a vida. Promover a saúde
dos trabalhadores faz parte das ações para promover a saúde das populações atendidas nos
serviços.

Os  TS  que mantêm hábitos  de  vida  saudáveis  exercem,  mais  facilmente,  a  função de
estimular  a  prática da atividade física,  o  abandono do cigarro e a imunização de seus
pacientes no dia-a-dia profissional. A orientação aos pacientes para abandonar o tabagismo é
mais  frequente  entre  os  TS  não fumantes.  Por  sua  vez,  os  pacientes  respondem mais
possitivamente as orientações quanto a promoção da saúde e aos hábitos saudáveis quando
percebem que os médicos ``fazem o que dizem´´.

A  escassez  e  a  inadequeção  das  informações  sobre  a  real  situação  de  saúde  dos
trabalhadores dificultam a definição de propriedades para o planejamento e intervenções em
saúde, além de omitir á sociedade instrumentos importantes para a melhoria das condições
de trabalho. 

De acordo com JOHNSON (1997), pesquisas científicas têm mostrado que a qualidade do
cuidado á saúde depende da maneira pela qual o sistema  encara as  necesidades e a
subjetividade dos trabalhadores no exercício de suas tarefas. Exemplos de ´´maneiras de
encarar as necessidades e a subjetividade dos trabalhadores´´: tempo para rever as práticas
adotadas,  suporte social  para o enfrentamento das dificuldades e carências vivenciadas
pelos usuários, incentivo ás estrategias formais e informais de cooperação intra e inter-
equipes, que poderiam orientar os pressupostos da organização do trabalho nos serviços
mais do que a tradicional abordagem relação custo-beneficio em busca da eficiência no
setor  saúde.

Os acidentes de trabalho, as doenças profissionais, os afastamentos por doenças ou secuelas
de acidentes, as incapacidades temporárias e definitivas para o trabalho são indicadores
tradicionais da realidade sanitária dos trabalhadores (TAKEDA, 2005 )

Foram reconhecidas por meio da equipe de saúde das famílias (ESF), algumas dificuldades
como os protocolos de encaminhamento de acidentes de trabalho, falta de atualização na
cardeneta de vacina dos TS, da importância do uso de equipamentos de proteção individual,
baixa condições de trabalho relacionado ao material de uso permanente entre outros, são



reconhecidos desafios para a gestão do trabalho.

Conclui-se, dessa forma, a importância da inclusão do tema ´´saúde do trabalhador do SUS e
da  necessidade  de  melhores  condições  de  trabalho´´  na  agenda  dos  gestores  e
trabalhadores do município, visto que o ministério da saúde tem trabalhado no sentido de
instituir, nas unidades de saúde , as diretrizes da Política Nacional de Promoção da saúde do
Trabalhador do SUS (BRASIL, 2003).

 

 

 



Objetivos (Geral e Específicos)

Geral:

Propor estratégias para promoção da Saúde dos trabalhadores de saúde que atuam na
atenção primária e na gestão municipal.

Específicos:

Elaborar um plano de ação em saúde do trabalhador abordando os eixos principais: Vigilância
em saúde do trabalhador, Atenção a saúde do trabalhador e Educação permanente em saúde
do trabalhador.

Propor mecanismos para discussão na Secretaria Municipal de Saúde da relevância da saúde
do trabalhador do Sistema Único de Saúde.

Propor mecanismos de capacitação das equipes de Saúde da Família quanto as notificações
no sistema de informação de Agravos de Notificação de acidentes de trabalho.

Propor mecanismos de sensibilização dos trabalhadores da saúde quanto a importância da
atualização do cartão vacinal.

Propor horários de Atendimentos de consultas médicas específicas para trabalhadores da
saúde.



Método

Metodologia

Local: Unidade de Saúde de Indiaporã - SP
Público-alvo:  Trabalhadores de Saúde da Atenção Básica do município de Indiaporã. 
Participantes: Gestores do sistema municípal de saúde e profissionais que atuam no
atendimento desses pacientes em serviço de atenção primária á saúde.

 

Ações:

Atualizar  e Intensificar a vacinção dos Trabalhadores de Saúde.
Notificar e encerrar os casos de acidentes de trabalho e com material biológico.
Cessação do tabaco dos Trabalhadores de Saúde, e controle periódico de saúde (Diabetes,
Hipertensão, saúde mental, obesidade, etc..)
Instituir reuniões de Educação permanente na ESF. (Enfermeiros, médicos, e ACS)
Capacitação bimestral com os TS, abordando assuntos relacionados a saúde do trabalhador.
Será realizado um monitoramento  e avaliação das ações conforme o cronograma  a ser
elaborado.
Haverá um monitoramento de cobertura vacinal dos trabalhadores da saúde, os TS
participarão do grupo de tabagismo a ser implantado na unidade de saúde.

Avaliação - Monitoriamento

Será avaliado e verificado mensalmente  as notificações de acidente de trabalho, a
cobertura vacinal dos trabalhadores,  exames laboratoriais anualmente ou quando
necessario.
Será agendado e acompanhado consulta para admissão, periódico e rescisão do contrato de
trabalho.
Acompanhar dados estatísticos sobre o adoecimento dos funcionários e realizar, assim,
programas preventivos voltados para as doenças mais comuns dentro empresa, que muitas
vezes podem ser evitadas com ações simples.
Agilizar e otimizar o tratamento, possibilitando ao empregado que se reestabelecer mais
rápido, retomando mais cedo as suas atividades.

 



Resultados Esperados

Esperamos que com a implantação do  plano de ação proposto para a saúde dos
trabalhadores ocorra melhora na qualidade de vida e no ambiente de trabalho, a fim de
promover a integração e satisfação pessoal e profissional de todos os envolvidos,
propocionando um melhor ambiente de trabalho.
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