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1. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

De acordo com o princípio de democratização das relações de trabalho que rege 

a Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do Sistema Único de 

Saúde – SUS, o trabalhador do SUS tem garantido a participação na formulação, 

planejamento, na gestão, no desenvolvimento, na avaliação das políticas e ações 

relacionadas à sua saúde, independente do tipo de vínculo ou contrato de 

trabalho (PNPST, 2011). Os trabalhadores do SUS são protagonistas do 

desenvolvimento e melhoria do sistema de saúde, na identificação de riscos 

potenciais à saúde oriundos do ambiente de trabalho, e na elaboração de 

estratégias para minimizar ou eliminar agravos nos estabelecimentos de saúde. 

Sabe-se do interesse dos gestores em manter a produtividade com qualidade, 

reduzindo o número de afastamento do trabalhador no serviço e de trabalhadores 

desmotivados. Mas a motivação do trabalhador de saúde está condicionada às 

relações pessoais e às condições de trabalho ofertadas. Torna-se necessária à 

participação do trabalhador na gestão do trabalho no SUS na implementação de 

uma política voltada às necessidades reais de condições de trabalho, a fim de 

promover à saúde dos trabalhadores com a prevenção de agravos e acidentes 

nos estabelecimentos de saúde e na elaboração de estratégias de motivação no 

serviço, oferta de serviços de qualidade e alcance das metas e objetivos traçados. 

 

2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: Implementar a Política Municipal de Promoção da Saúde do 

Trabalhador do Sistema Único de Saúde de Madalena com a participação ativa do 

trabalhador na gestão do trabalho do SUS. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Traçar o perfil do trabalhador do SUS no município 

de Madalena; Descrever as sugestões que visem à melhoria das condições de 

saúde do trabalhador do SUS, citada pelos próprios trabalhadores dos 

estabelecimentos de saúde de Madalena; Criar uma comissão de Saúde do 

Trabalhador com representações de todos os estabelecimentos de saúde de 

Madalena para o planejamento, monitoramento, fiscalização e avaliação de 

questões relativas à promoção da saúde do trabalhador do SUS. 
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3. PLANO DE AÇÃO 

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva de abordagem qualitativa que 

será aplicada no município de Madalena no período de julho de 2012 a dezembro 

de 2013. O município de Madalena encontra-se na mesorregião dos sertões 

cearenses, possui 18.088 habitantes (IBGE, Censo 2010), e possui sete equipes 

de Estratégia Saúde da Família – ESF, um Núcleo de Apoio à Saúde da Família – 

NASF, e um Hospital e Maternidade de pequeno porte. Os recursos utilizados 

serão provenientes do bloco de Gestão do SUS/FNS e dos cofres municipais. 

Pretende-se: 1º) aplicar um questionário pré-estruturado aos trabalhadores de 

todos os estabelecimentos de saúde a fim de traçar o perfil desses servidores e 

levantar sugestões para melhoria das condições de trabalho, no período de julho 

a agosto de 2012, com responsabilidade da coordenação da Atenção Primária em 

Saúde – APS, utilizando recursos humanos (assistente social e enfermeiro) e 

materiais (papéis, caneta e cartilhas), e custo de aproximadamente R$ 6.800,00; 

2º) proporcionar espaços compartilhados de gestão (rodas de gestão) para a 

reflexão dos processos de trabalho, dos indicadores e metas a serem alcançadas, 

de discussões administrativas, políticas, além de compartilhar vivências, reflexões 

e emoções, no ano de 2013, com responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Saúde-SMS e do Conselho Municipal de Saúde-CMS, utilizando recursos 

humanos (secretário de saúde, membro do CMS, coordenador da APS, assistente 

social e enfermeiro) e materiais (papel, pastas plásticas, cartilhas, canetas, 

refeições/buffet, computador, Datashow) e custo de R$ 9.500,00 

aproximadamente;  3º) Realizar capacitações de funcionários e gestores em 

gestão na Saúde do Trabalhador e visitas aos estabelecimentos de saúde, no ano 

de 2013, na responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, utilizando 

recursos humanos (secretário de saúde, coordenador APS, articulador do Centro 

de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST) e materiais (papel, pastas 

plásticas, cartilhas, canetas, refeições/buffet, computador, Datashow, automóvel) 

e custo aproximado de R$ 13.000,00; 4º) Estruturar uma comissão em Saúde do 

Trabalhador com reuniões trimestrais para planejamento, monitoramento, 

avaliação, fiscalização e reformulação da Política Municipal em Saúde do 

Trabalhador do SUS, sob responsabilidade da SMS, CMS e coordenação da APS, 

utilizando recursos humanos e materiais e custo semelhante ao ítem 3º. 



 

4. CRONOGRAMA 

 

AÇÕES 
2012 2013 

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Elaboração do projeto. X X X                

Aplicação do pré-teste/projeto piloto. X X                 

Apreciação do projeto.   X X               

Coleta de dados/aplicação do 
questionário. 

    X X             

Análise dos dados.     X X             

Formação da Comissão Municipal em 
Saúde do Trabalhador  - CMST 2013. 

     X             

Capacitação em Saúde do 
Trabalhador. 

        X      X    

Visitas aos estabelecimentos de 
saúde. 

      X   X    X     

Reunião do CMST – monitoramento e 
avaliação. 

       X   X X    X   

Análise, considerações finais e 
recomendações; Elaboração do 
Relatório das ações do CMST 2013. 

            X    X X 

Elaboração da Programação do CMST 
vigência 2014. 

                 X 

  

 

 

 



 

5. INVESTIMENTO 

 

RECURSOS HUMANOS QUANT. 
VALOR 

UNIT. (R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

Coordenador do Programa Saúde do 
Trabalhador (40h/sem). 

01 por 18 
meses 

3.400,00 61.200,00 

Assistente (40h/sem). 01 por 18 
meses 

630,00 11.340,00 

Facilitador 01 (20h) - - 

Articulador CEREST 01 (20h) - - 

Motorista (40h/sem). 01 por 18 
meses 

850,00 15.300,00 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS QUANT. 
VALOR 

UNIT. (R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

Provedor de internet. 18 meses 50,00 900,00 

Serviço de Buffet. 03 1.200,00 3.600,00 

Aluguel de espaço físico. 03 300,00 900,00 

MATERIAL PERMANENTE QUANT. 
VALOR 

UNIT. (R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

Veículo/automóvel 01 38.000,00 38.000,00 

Computador  01 1.200,00 1.200,00 

Impressora  01 650,00 650,00 

Datashow/retroprojetor 01 1.500,00 1.500,00 

Telão com tripé 01 500,00 500,00 

Câmera fotográfica 01 450,00 450,00 

Armário 01 650,00 650,00 

Arquivo  01 500,00 500,00 

Mesa redonda 01 450,00 450,00 

Cadeiras  06 85,00 510,00 

Mesa de computador com birô 01 800,00 800,00 

Cadeira acolchoada com rodízios 02 150,00 300,00 

Ar condicionado 01 1.000,00 1.000,00 

MATERIAL DE CONSUMO QUANT. 
VALOR 

UNIT. (R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

Papel A4 60 resma 20,00 1.200,00 

Tonner para impressora 10 unid. 150,00 1.500,00 

Canetas 500 unid. 1,00 500,00 

Pastas plásticas 300 unid. 6,00 1.800,00 

 
TOTAL GERAL:          R$ 144.750,00 
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6. AVALIAÇÃO 

O processo de monitoramento e avaliação deste projeto tem como finalidade o 

cumprimento do plano de ação, buscando verificar a efetividade sobre a saúde e 

melhoria das condições de trabalho nos estabelecimentos de saúde, subsidiando 

eventuais correções e adequações. Através de indicadores quantitativos e 

qualitativos, podem-se aferir as mudanças e alcance dos objetivos propostos no 

projeto. Tal atividade deverá ocorrer semestralmente com o envolvimento direto 

da Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e Comissão de 

Saúde do Trabalhador. Alguns indicadores serão fundamentais para medir 

quantitativamente à participação dos trabalhadores do SUS no processo de 

gestão do trabalho, entre eles: 

 Porcentagem de trabalhadores de cada estabelecimento de saúde, 

participantes no processo de coleta de dados do perfil do trabalhador e de 

sugestões para promoção da saúde no ambiente de trabalho; 

 Número de trabalhadores do SUS capacitados em Saúde do Trabalhador;  

 Número de visitas aos estabelecimentos de saúde para aplicar ações em 

Saúde do Trabalhador (capacitações, rodas de gestão, avaliação do 

ambiente de trabalho, pesquisas, ouvidoria, atividades de promoção de 

saúde, etc.). 
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