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1. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

Com as transformações e importantes incorporações de tecnologias nessas ultimas 

décadas no setor de saúde, é necessária a presença intensiva do trabalho humano 

aumentando também a ocorrência de agravos a sua saúde (ASSUNÇÃO, 2012). 

 

Identifica-se a importância da criação de um grupo com os próprios profissionais da 

Equipe de Saúde da Família visando a promoção do bem-estar, do cuidado com a 

saúde, a prevenção de doenças e acidentes e melhoria da qualidade de vida dos 

profissionais de saúde em seu ambiente de trabalho. 

 

Esse grupo de profissionais apresentam alterações de ordem musculoesqueléticas 

por ficarem grande parte do turno de trabalho na posição de pé. Além disso esses 

trabalhadores também podem desenvolver problemas psicológicos, uma vez que 

precisam cobrir metas institucionais estipuladas pela chefia de trabalho e atender as 

cobranças da própria população usuária do sistema. O grupo será desenvolvido no 

sentido de buscar os elementos para melhorar as condições de trabalho e de saúde 

dos profissionais dos profissionais envolvidos. 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Sensibilizar profissionais da área da saúde, do CEREST e os gestores municipais 

para a questão da saúde dos trabalhadores, para tentar negociar melhorias nas 

condições de trabalho e minimizar os riscos à saúde dos trabalhadores da Equipe 

de Saúde da Família dos municípios de Carlos Chagas e Monte Sião/MG. 

 

Objetivo Específico: 

 Conscientizar as Equipes de Saúde da Família quanto à questão Saúde do 

Trabalhador do SUS.  

 Fazer levantamento nas Unidades de Saúde dos municípios de Carlos 

Chagas e Monte Sião/MG quanto aos riscos de acidentes e doenças  

ocupacionais 

 Sensibilizar a Gestão Municipal quanto à realidade encontrada nos 

municípios de Carlos Chagas e Monte Sião/MG após o levantamento 
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realizado. 

 Desenvolver ações e medidas para evitar acidentes e doenças dos 

trabalhadores. 

 Estimular a gestão a investir em ações de monitoramento dos acidentes de 

trabalho. 

 

3. PLANO DE AÇÃO 

Reunir mensalmente com as Equipes de Saúde da Família para discussão do tema 

Saúde do Trabalhador do SUS nos municípios de Carlos Chagas e Monte Sião/MG, 

juntamente com Coordenador em Vigilância do Trabalhador, Referência Técnica de 

cada município, Coordenador de Atenção Primária e profissionais do CEREST em 

anfiteatros fornecidos pela administração pública de cada município. 

Produzir cartilhas informativas e educativas sobre as doenças relacionadas ao 

trabalho. 

Estimular a equipe a fazer levantamento de riscos em cada Unidade de Equipe de 

Saúde da Família de acordo com sua realidade. 

Levar o projeto para a mesa de negociação dos municípios de Carlos Chagas e 

Monte Sião/MG para buscar melhorias na área da saúde do trabalhador. 

 

4. CRONOGRAMA 

Item AÇÕES 

MESES 

2013 

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

01 

Realizar reunião 
com os 
profissionais de 
saúde dos 
municípios para 
explicar e expor 
sobre o projeto e 
discutir a saúde do 
trabalhador no SUS 

X            

02 

Fazer o 
levantamento dos 
acidentes e 
doenças de 
trabalho das 
equipes de saúde 

 X X X         
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da família dos 
municípios nos 
anos anteriores 
2011 e 2012 

03 

Elaborar e distribuir 
cartilhas 
informativas sobre o 
projeto e a saúde 
do trabalhador da 
saúde 

    X        

04 

Momento de 
discussão com os 
profissionais para 
debates sobre 
condições 
trabalhistas 

     X       

05 

Desenvolver 
reuniões e palestras 
capacitivas 
enfocando a 
prevenção de 
acidentes e 
doenças de 
trabalho 

      

 

X      

06 

Levar o projeto 
para os conselhos 
municipais de 
saúde dos 
municípios para 
aprovação e apoio 
(mesa negociação) 

       X     

07 

Reunir com os 
gestores e 
apresentar a 
analises dos 
resultados do 
projeto para cobrar 
medidas tais como 
incentivo 
financeiro, 
contratação de 
mais profissionais e 
equipamentos que 
possam melhorar a 
condição do 
trabalhador de 
saúde nos 
municípios  

        X    

08 Realizar avaliação 
final do projeto 

          X  
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através de 
relatórios sobre o 
desenvolvimento e 
resultado do projeto 

09 

Reunir com os 
profissionais para 
sensibilização final 
do projeto e 
definição dos 
resultados e 
benefícios atingidos 
com o projeto 

           X 

 

5. INVESTIMENTO 

Material permanente  

 1 Computador 1.697,00 1.697,00 

1 Filmadora 1.500,00 1.500,00 

Tela para projeção (com tripé) 1.200,00 1.200,00 

1 microfones de lapela 488,00 488,00 

1 mini gravador digital                                                                                               230,00 230,00 

1 Data-show 2.500,00 2.500,00 

1 Máquina Fotográfica 455,00 455,00 

1 Impressora 599,00 599,00 

                                                                                           Total: R$ 8.669,00 

 

Material de consumo 

- Papel A4 (10 pcts com 500 folhas) 9,25 92,50 

- Cartuchos (20 unidades) 40,00 800,00 

-Envelopes (01 cx 500) 0,09 45,00 

-Pastas suspensas (100 unid) 1,37 137,00 

-Pastas plásticas (200 unid) 6,79 1.358,00’ 

- CD (08 cx com 100 unid) 1,70 1.360,00 

-DVD (01 cx c/ 50 unid) 0,65 32,50 

-Caixas especiais de arquivo (50 
unidades) 

2,45 122,50 

- 1.000 Cartilhas 0,99 990,00 

                                                                                              Total:  R$ 4.937,50 

Total Geral:  R$ 13.606,50 

 

6. AVALIAÇÃO 

A avaliação do projeto: PROPOSTA PARA MELHORIA DA SAÚDE DOS 

TRABALHADORES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DOS MUNICÍPIOS 

DE CARLOS CHAGAS E MONTE SIÃO/MG deve ser feita em reunião com os 

profissionais das Equipes de Saúde da Família juntamente com o gestor municipal 
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de Carlos Chagas e Monte Sião/MG onde será apresentado o levantamento dos 

riscos do ambiente de trabalho, as melhorias que poderão ser feitas após discussão 

durante mesa de negociação junto com o Conselho Municipal de Saúde e 

apresentação de cartilha informativa sobre Saúde do Trabalhador do SUS. 
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