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1. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

A adoção dos equipamentos de proteção pelos trabalhadores da saúde é
considerada um desafio, uma vez que essa adoção é aceita teoricamente, mas a
mesma ainda não permeia a prática diária com a mesma intensidade. Essa questão
acontece devido a diversos problemas, tais como a indisponibilidade/inadequação
dos equipamentos de proteção individual (EPI), sobrecarga do trabalho, falta de
capacitação quanto ao uso correto das medidas de biossegurança existentes a
serem realizadas, bem como do próprio sentimento de invulnerabilidade e do hábito
errado de reencapar as agulhas contaminadas por parte de alguns trabalhadores
(VIEIRA; PADILHA; PINHEIRO, 2011).
O projeto de intervenção será de extrema importância para a Estratégia de
Saúde da Família (ESF)/Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) da
microrregião de Governador Valadares, uma vez que visa a prevenção de acidentes
com materiais biológicos.
A importância do projeto para os profissionais da Atenção Primária à Saúde
(APS) se dá na conscientização dos gestores dos municípios pertencentes à
microrregião de Governador Valadares, no âmbito da compra correta dos EPI e
sensibilização dos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) quanto ao uso
correto desses EPI’s através de capacitação juntamente com o apoio do Centro de
Referência em Saúde do Trabalhador de Governador Valadares (CEREST/GV).
Apesar dos inúmeros trabalhos já realizados que abordam a questão dos
acidentes de trabalho e dos riscos biológicos, os municípios citados ainda carecem
de intervenções nessas áreas. O projeto será desenvolvido para os profissionais e
instituições envolvidas com a temática e comprometidas com a formulação de
políticas públicas, voltadas à prevenção e à promoção da saúde dos trabalhadores
(VIEIRA; PADILHA; PINHEIRO, 2011).
Acredita-se que os resultados desse projeto de intervenção irão contribuir para
a divulgação do conhecimento obtido em relação ao assunto tratado, assim como
para a elaboração de ações de prevenção e controle dos acidentes de trabalho com
material biológico mediante a identificação dos possíveis fatores de riscos que
envolvam as atividades laborais.

2. OBJETIVOS

Objetivo geral:
 Prevenir acidentes com material biológico em trabalhadores da saúde nos
municípios da microrregião de Governador Valadares/ Minas Gerais.

Objetivos específicos:
 Capacitar os profissionais da ESF/UAPS dos municípios pertencentes à
microrregião de Governador Valadares com o apoio do CEREST/GV quanto
ao uso correto dos EPI’s;
 Conscientizar os gestores dos municípios pertencentes à microrregião de
Governador Valadares quanto à compra correta e suficiente dos EPI’s;
 Sensibilizar os profissionais de saúde quanto à importância de realizar a
notificação em caso de acidentes com material biológico.

3. PLANO DE AÇÃO
 Reunião com os gestores municipais para exposição do projeto, na
Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares (SRS/GV);
 Reunião com gestores, responsáveis pela explanação do projeto e
Referências Técnicas em Saúde do Trabalhador dos municípios pertencentes
à microrregião de Governador Valadares, para exposição do projeto de
intervenção;
 Apresentação do projeto de intervenção para as 51 Referências Técnicas
Municipais em Saúde do Trabalhador com apoio do CEREST/GV e
negociação do mesmo, afim de que seja executado no prazo de 24 meses;
 Replicação do projeto de intervenção pela Referência Técnica em Saúde do
Trabalhador para os farmacêuticos/bioquímicos, técnicos em análises
clínicas, técnicos em enfermagem, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas,
enfermeiros e fonoaudiólogos do município de atuação;
 Replicação do projeto de intervenção pela Referência Técnica em Saúde do
Trabalhador para os motoristas, recepcionistas e serviços gerais do município
de atuação;

 Reunião com gestores, responsáveis pela explanação do projeto e
Referências Técnicas em Saúde do Trabalhador dos municípios pertencentes
à microrregião de Governador Valadares, para demonstração dos resultados
alcançados e sugestões de novas ações;
 Elaboração de protocolo clínico quanto às medidas de biossegurança.

4. CRONOGRAMA
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Ações
Reunião com os gestores municipais
para exposição do projeto na
SRS/GV.
Reunião com gestores, responsáveis
pela explanação do projeto e
Referências Técnicas em Saúde do
Trabalhador dos municípios
pertencentes à microrregião de
Governador Valadares, para
exposição do projeto de intervenção.
Apresentação do projeto de
intervenção com apoio do
CEREST/GV, para as 51 Referências
Técnicas Municipais em Saúde do
Trabalhador e negociação do mesmo.
2014
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Ações
Replicação do projeto de intervenção
pela Referência Técnica em Saúde
do Trabalhador para os
farmacêuticos/bioquímicos, técnicos
em análises clínicas, técnicos em
enfermagem, dentistas,
fisioterapeutas, nutricionistas,
enfermeiros e fonoaudiólogos do
município de atuação.
Replicação do projeto de intervenção
pela Referência Técnica em Saúde
do Trabalhador para os motoristas,
recepcionistas e serviços gerais do
município de atuação.
Reunião com gestores, responsáveis
pela explanação do projeto e
Referências Técnicas em Saúde do
Trabalhador dos municípios
pertencentes à microrregião de

Governador Valadares, para
demonstração dos resultados
alcançados e sugestões de novas
ações relacionadas ao uso correto do
EPI e garantia de notificação de
100% dos casos de acidentes com
material biológico.
Elaboração de protocolo clínico
quanto às medidas de biossegurança.
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5. INVESTIMENTO

INVESTIMENTO (24 meses)
Especificação
Gasto com combustível por Secretaria
Municipal de Saúde

Valor unitário
R$ 300,00

Valor total
R$ 15.300,00
Total: R$ 15.300,00

Pagamento dos responsáveis pela
explanação do projeto

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

Apostilas (51 unidades)

R$ 30,00

R$ 1.530,00

102 Diárias

R$ 80,00

R$ 8.160,00

Material permanente
1 Computador
Tela para projeção (com tripé)
2 microfones de lapela
1 projetor Sony LCD

R$ 2.500,00
R$ 450,00
R$ 250,00
R$ 2.544,00

Material de consumo
- Papel A4 (10 pcts com 500 folhas)
- Cartuchos (20 unidades)
-Envelopes (01 cx 500)
-Pastas suspensas (100 unid)
-Pastas plásticas (100 unid)
- CD (04 cx com 100 unid)
-DVD (01 cx c/ 50 unid)
- Caneta esferográfica ( 4 cx com 50 unid)

R$ 18,00
R$ 75,00
R$ 32,00
R$ 22,00
R$ 7,00
R$ 50,00
R$ 60,00
R$ 30,00

Total Geral: R$ 38.976,00

R$ 2.500,00
R$ 450,00
R$ 500,00
R$ 2.544,00
Total: R$ 5.994,00

R$180,00
R$1.500,00
R$ 32,00
R$ 2.200,00
R$ 700,00
R$ 200,00
R$ 60,00
R$ 120,00
Total: R$ 4.992,00

6. AVALIAÇÃO

O monitoramento e avaliação serão possíveis após a realização das
capacitações, o cumprimento do cronograma, da programação estabelecida e
liberação do orçamento dividido entre as 51 Secretarias Municipais de Saúde,
compatível com o que foi estipulado.
A avaliação será iniciada com base na análise da lista de presença. Por meio
dela, será possível conferir quantas Referências Técnicas em Saúde do
Trabalhador e gestores de saúde dos municípios pertencentes à microrregião de
Governador Valadares foram capacitados e assim, poderão ser multiplicadores em
seus municípios. O cumprimento das metas propostas será possível mediante a
presença de todas as Referências Técnicas em Saúde do Trabalhador dos
municípios convocados bem como, a participação de todos os gestores municipais.
O monitoramento e avaliação dos resultados serão realizados após os 24
meses. A diminuição das notificações de acidentes com materiais biológicos dos
municípios pertencentes à microrregião de Governador Valadares será avaliada,
assim como as dificuldades apresentadas pelos gestores municipais e Referências
Técnicas em Saúde do Trabalhador em relação à implantação in loco das ações
propostas no projeto. O CEREST/GV/MG será responsável pelo monitoramento e
avaliação.

7. REFERÊNCIAS

Vieira, M.; Padilha, V. I.; Pinheiro, R. D. C. Análise dos acidentes com material
biológico em trabalhadores da saúde. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v.19, n.2,
p.1-8, mar./abr. 2011. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rlae/v19n2/pt_15.pdf>. Acesso em: 31 jun. 2012.

