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1. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

As condições de saúde da população apresentaram mudanças importantes no seu 

perfil epidemiológico assim como os afastamentos decorrentes das atividades 

laborais. As mudanças que acontecem no trabalho são decorrentes de 

superposição de padrões antigos com novas formas de adoecimento dos 

trabalhadores, decorrentes da incorporação de tecnologias e estratégias gerenciais 

(Brasil, 2001). No Brasil, estudos sobre o perfil de morbimortalidade dos 

trabalhadores são insuficientes para se conhecer adequadamente as características 

do processo saúde-doença-trabalho (Cunha e cols, 2009). Os determinantes da 

saúde dos trabalhadores compreendem fatores de risco físicos, químicos, 

biológicos, mecânicos, ergonômicos, além do conjunto de condicionantes 

biológicos, sociais, econômicos, tecnológicos e organizacionais responsáveis por 

situações de risco para a saúde e a vida (Brasil, 2004).  

A insuficiência de informações sobre a real situação de saúde dos trabalhadores do 

SUS dificulta o direcionamento de prioridades para o planejamento e intervenções 

em saúde dos trabalhadores pelos gestores do SUS.   

Para elaboração de planos, programas, projetos e ações de saúde voltados à 

população trabalhadora do SUS devem ser observadas as diretrizes da Política 

Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do Sistema Único de Saúde – 

SUS e uma delas é:  

“XIX- integrar ações de promoção, assistência e vigilância em saúde na atenção 

integral à saúde do trabalhador do SUS:  

a) garantir a notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador pela rede 

de serviços públicos e privados, de acordo com a legislação em vigor;  

b) desenvolver sistema de informação para acompanhamento da saúde do 

trabalhador do SUS e integrar sistemas de informação existentes;  

c) criar, implementar e sistematizar indicadores que possibilitem o reconhecimento 

da relação saúde e trabalho no âmbito do SUS;  

d) utilizar informações epidemiológicas relacionadas às doenças e acidentes de 

trabalho para subsidiar o planejamento e as ações da atenção à saúde do 
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trabalhador do SUS, em conjunto com o controle social e entidades sindicais;  

XX - ampliar o uso de mecanismos de registros e caracterização de doenças e 

acidentes relacionados ao trabalho para a população trabalhadora do SUS”. 

Na operacionalização das intervenções deverão ser consideradas as concepções 

de território e análises de situação de saúde, incluindo os trabalhadores e os 

ambientes de trabalho. 

O município de Betim pertence a região Metalúrgica e à região Metropolitana de 

Belo Horizonte, distante 30 km da capital mineira. Está limitado pelos municípios de 

Esmeraldas, Contagem, Juatuba, Igarapé, Ibirité, São Joaquim de Bicas, Mário 

Campos e Sarzedo. Betim é um município composto por uma população de 378.089 

pessoas (IBGE, 2010), em que 99,3% vivem em área urbana e 0,7% em área rural. 

Possui uma área territorial de 342,846 Km2. A composição da população segunda a 

faixa etária está distribuída da seguinte forma: 12,3% de crianças, 85,1% de adultos 

e 2,6% de idosos. O município está organizado administrativamente por sete 

regionais. Em relação a saúde, a cidade assumiu a gestão plena do Sistema e é 

sede da Microrregião, composta por 14 Municípios e do Consórcio público 

Intermunicipal do Médio Paraopeba (CISMEP).  A estrutura pública assistencial é 

composta por dois hospitais, quatro Unidades de Atendimento Imediato, uma 

Maternidade Municipal, seis Centros de Referência (incluindo os de Saúde Mental), 

três Centros de Convivência, um Laboratório Central, 33 Unidade Básica de Saúde 

(três delas com seis Equipes Saúde Família) e um Centro de Controle de Zoonoses. 

Para funcionamento dessa rede complexa de unidades e serviços, o SUS Betim 

conta com aproximadamente seis mil servidores, sendo mais de 90% admitidos por 

Concurso Público. Entretanto no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de 

Saúde do SUS (CNES), o município possui registro de 987 de nível superior, 1518 

de nível técnico e auxiliar, 957 de qualificação elementar e 716 administrativos 

correspondendo, respectivamente, a 22%, 34%, 22% e 16% do total de 

profissionais cadastrados.  

Dentro desse contexto o presente projeto pretende propor uma estratégia de 

analisar as principais causas de adoecimento dos trabalhadores do SUS da rede de 

saúde pública do município de Betim para subsidiar a gestão de informação para a 

ação de promoção, prevenção e reabilitação da saúde. O diagnóstico da situação 

de saúde faz parte da atribuição de serviços de epidemiologia como o que trabalho 
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no município de Betim e possui um custo baixo devido a utilização de dados 

secundários oficiais. 

 

 

2. OBJETIVOS 

3.1.Geral: Analisar o perfil da morbidade dos trabalhadores de saúde do SUS Betim.  

3.2. Específicos: 

 Realizar um perfil do adoecimento dos trabalhadores do SUS segundo os 

grupos de patologias ou processos mórbidos da Classificação Internacional 

de Doenças, na décima revisão (CID 10); 

 Avaliar a associação de algumas variáveis intrínsecas e extrínsecas do 

trabalhador de saúde do SUS em relação a ocorrência do adoecimento; 

 Divulgar as informações para o planejamento de ações de enfrentamento do 

problema. 

 

3. PLANO DE AÇÃO 

O perfil do adoecimento dos trabalhadores do SUS deve ser feito a partir da 

elaboração de um banco de dados para consolidação de dados secundários 

referentes aos atestados médicos dos trabalhadores do SUS que inclua os registros 

das seguintes variáveis: nome, sexo, faixa etária, estado civil, escolaridade, cor ou 

raça, tempo de trabalho, dias de afastamento, lotação, cargo, código doença pelo 

CID 10. Da base de dados da Superintendência de Recursos Humanos, 

organizadas pelo SESMT, será obtido o número de servidores lotados por sexo, 

faixa etária, estado civil, escolaridade, cor ou raça, cargo e CID 10. A digitação será 

realizada na Superintendência de Recursos Humanos (RH) e o perfil do 

adoecimento será realizado na Diretoria de Vigilância Epidemiológica.  

A sensibilização para a importância da criação de um arquivo para consolidação 

dos dados pode ser realizada através da Mesa Municipal de Negociação do 

Sistema Único de Saúde SUS-Betim (MMNP-SUS), de caráter paritário e 

permanente, que foi instituída pela Portaria nº. 002/2008, com o objetivo de 

estabelecer um fórum de negociação sobre a política de gestão do trabalho. Através 

dessa discussão mediada pelo MMNP-SUS podem ser discutidos e desenvolvidos 

documentos para estabelecer o fluxo do recebimento do atestado médico, digitação, 
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disponibilização do banco de dados e retroalimentação das informações. Além 

disso, pode ser discutida as atribuições de cada setor.  

Após o diagnóstico do perfil de adoecimento, será realizada uma reunião para 

apresentação dos dados com representantes do RH, MMNP, Saúde e outras 

setores afins para discussão do problema, planejamento de ações e elaboração de 

relatório. 

 

4. CRONOGRAMA 

 

2013 J F M A M J J A S O N D 

Ações 

Reuniões Superintendência de 
RH, MMNP, conselho de saúde, 
etc 

x            

Elaboração arquivo para 
consolidação dos dados 

x            

Aquisição de insumos e 
equipamentos 

 x x x         

Contratação RH     x x x      

Digitação         x x x x x 

Avaliação qualitativa digitação        x x x x x 

2014 J F M A M J J A S O N D 

Ações 

Consolidação e análise dos 
dados 

x x x x         

Análise estatística e finalização 
do relatório final 

    x x x      

Divulgação e apresentação dos 
dados 

       x x x x x 

 

5. INVESTIMENTO 

 

INVESTIMENTO (24 meses) 
 

Bolsas de Pesquisa 
1 Bolsa de IC estudante estatística R$300,00 R$7200,00 

Total: R$ 7.200,00 
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Serviços de terceiros (digitador) R$ 700,00 R$16.800,00 

Total: R$16.800,00 
 

Material permanente 

 2 Computadores R$2.500,00 R$5.000,00 

2 Impressoras R$500,00 R$ 1.000,00 

2 Mesas para computador R$500,00 R$1.000,00 

2 Cadeiras para digitador R$500,00 R$1.000,00 

2 Pen drives 16 GB R$40,00 R$80,00 

Total: R$8.080,00 
 

Material de consumo 

- Papel A4 (10 pcts com 500 folhas) R$18,00 R$180,00 

- Cartuchos (20 unidades) R$75,00 R$1.500,00 

-Envelopes (01 cx 500) R$32,00 R$ 32,00 

-Pastas suspensas (100 unid) R$22,00 R$ 22,00 

-Pastas plásticas (200 unid) R$7,00 R$1.400,00 

- Caixas especiais de arquivo (50 
unidades) 

R$13,00 R$ 650,00 

Total: R$3.784,00  

Total Geral: R$ 35.864,00 
 

 

6. AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita utilizando indicadores de estrutura, processo e resultado. Os 

Indicadores serão: número de atestados médicos digitados por dia, número de TS 

do SUS Betim com atestados de afastamento segundo sexo, cor ou raça, faixa 

etária, estado civil, escolaridade, cargo ou lotação por ano em relação ao número 

de TS do SUS Betim segundo sexo, cor ou raça, faixa etária, estado civil, 

escolaridade, cargo ou lotação no mesmo ano x 100; número de TS do SUS Betim 

com causa do afastamento pelo CID 10 segundo sexo, cor ou raça, faixa etária, 

estado civil, escolaridade, cargo ou lotação pelo número de TS do SUS Betim 

segundo sexo, cor ou raça, faixa etária, estado civil, escolaridade, cargo ou lotação; 

número de representantes das Secretarias de Administração e Saúde que 

participaram da reunião de apresentação do perfil; relatório discutido e elaborado. 
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