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1. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

. 

O Hospital Universitário de Dourados é uma instituição nova começou suas 

atividades 2004 sendo administrada pela prefeitura, através de uma Fundação municipal e 

atende mais de 38 (trinta e oito ) municípios do estado do Mato Grosso do Sul é referência 

em alguns atendimentos e no ano de 2009 a UFGD ( Universidade Federal da Grande 

Dourados) assumiu o Hospital e então foi realizado um concurso para contratação dos novos 

servidores, e com isto  o hospital praticamente dobrou o numero de consultas e atendimentos 

sem nenhuma ampliação na sua estrutura física. Diante destas variáveis surgiram inúmeros 

problemas de reestruturação organizacional. 

 Como alocar os novos servidores? Um exemplo disto foi a improvisação de uma 

sala de atendimento psicossocial em um vestuário desativado, onde o mesmo tem dois vasos 

sanitários cobertos por inúmeras caixas de arquivos mortos, fica a pergunta. Como atender 

uma pessoa que esta com problemas sejam profissionais ou pessoais em uma condição 

inóspita desta? Será que os profissionais do Psicossocial estão se sentindo bem e valorizados 

para atender os outros colegas de serviço? Sem falar que houve o aumento de vários leitos 

diminuindo assim a área de trabalho e aumento da carga de serviço. Por este motivo vários 

leitos não são credenciados pela ANVISA não recebendo assim nenhuma ajuda financeira 

seja para aquisição de novos equipamentos ou até mesmo remédios. 

Existe uma sobrecarga de trabalho para cada servidor que trabalha no Hospital 

Universitário de Dourados sem falar que alguns equipamentos precisam ser trocados ou feito  

manutenções como macas, cadeiras de rodas... Por ser uma instituição Publica e não existir a 

CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e sendo um conhecedor da importância 

desta comissão dentro de um ambiente organizacional; atuando no levantamento e 

divulgação dos riscos ambientais em cada setor, o presente trabalho tem como objetivo criar 

um grupo de discussão sobre as condições ambientais nos postos  de trabalho no Hospital 

Universitário de Dourados   reduzindo assim  o numero de acidentes no trabalho e 

afastamentos. 

 

 

 

 



2 

2. OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Criação do grupo de discussão para avaliação das condições ambientais nos postos 

de trabalho. 

Objetivos Específicos 

Redução de acidentes no trabalho. 

Avaliação das condições dos postos de trabalho. 

Levantamentos dos riscos ambientais. 

Promover treinamentos. 

 

3. PLANO DE AÇÃO 

O trabalho primeiramente como objetivo conscientizar e captar pessoas para fazer 

parte deste grupo de discussão, abordando a importância da criação deste grupo para as 

melhorias das condições de trabalho no âmbito coletivo. 

Treinar as pessoas e mostra-lhes a importância do auto cuidado na prevenção de 

acidentes, e conscientizar os servidores que quando ocorre um acidente ainda mais quando 

envolve a área de saúde com probabilidade de contaminação através dos agentes biológicos 

ou  até mesmo perfuro cortantes contaminados a família também é atingida, pois é sabido de 

casos das mães terem que abster-se da amamentação por ter sofrido acidente de trabalho com 

perfuro cortantes contaminados.  

Depois das avaliações será feito análise qualitativa e quantitativa para verificar as 

condições reais e comparar com os parâmetros exigidos. Utilizando equipamentos 

específicos para estes fins.  

 

 

 

4. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

Etapa Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril. Maio. 

Elaboração 

e 

divulgação 
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do Projeto 

Primeira 

fase 
        

Segunda 

fase 
        

Terceira 

fase 
        

Quarta 

fase 
        

Relatório 

final 
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5. INVESTIMENTO 

 

Materiais Valor: 

 01 Computador R$ 1.400,00 

 01 Máquina fotográfica R$ 590,00 

01 termômetro de globo R$ 4.000,00 

01 Dosímetro R$ 2.000,00 

01 luxímetro R$ 1.500,00 

Total  R$ 9.490,00 
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6. AVALIAÇÃO 

 

      Haverá reuniões semanais para discussões sobre as condições ambientais dos setores. 

    Quinzenalmente realizará reunião focal em um setor especifico para discutir a respeito das 

condições do determinado setor. 

    Após a implantação das melhorias sugeridas será feita analises de monitoramento dos 

ambientes através de analise quantitativa. 
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