
 

 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO 
 

Gestão das Condições de Trabalho e 
Saúde 

dos Trabalhadores da Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementação das Notificações dos Agravos e Acidentes 

Relacionados à Saúde do Trabalhador da Saúde no SINAN no 

Município de Jaramataia - Alagoas 

 

 

 

 

 

 

JOSEFA BARBOSA DA SILVA 

 

 

 

JARAMATAIA-AL 

07-2012 



1 

 

1. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA: 

 

A Saúde do Trabalhador é uma área da Saúde Pública que tem 

como objetivos, a promoção e a proteção da saúde do trabalhador, por meio do 

desenvolvimento de ações de vigilância dos riscos presentes nos ambientes e nas 

condições de trabalho, do monitoramento dos agravos à saúde do trabalhador e de 

ações de assistência aos trabalhadores, com a realização de procedimentos 

relativos ao diagnóstico, tratamento e reabilitação integral no SUS. 

O município de Jaramataia compõe a micro região do sertão 

alagoano. Possui uma população geral de 5.558 (censo de 2010). Distante de 

Maceió, capital do Estado de Alagoas, 195 km. No que se refere à estrutura física 

do sistema de saúde pública do município, esta é adequada ao modelo de gestão 

plena, tem 100% de cobertura da estratégia de Saúde da Família sendo composta 

por: seis postos de saúde, sendo três sedes da equipe do Programa Saúde da 

Família que mantém os serviços básicos de saúde e os de alta complexidade são 

referenciados para os municípios de Arapiraca e Maceió.  

O município trabalha com vários sistemas do Ministério da Saúde e 

SESAU – Secretaria Estadual da Saúde, inclusive o SINAN - Sistema de 

Informação de Agravo e Notificação. O SINAN possibilita a inclusão da notificação 

de agravos e acidentes de trabalho relacionados aos trabalhadores da saúde. 

Segundo relatório emitido pelo SINAN municipal, desde a sua implantação não foi 

encontrado nenhum registro de agravos e acidentes à saúde do trabalhador em 

nosso município. Diante do exposto, se torna-se relevante a realização de ações 

para orientar os profissionais com as informações necessárias para a 

implementação do sistema no intuito de melhorar a qualidade dos dados inseridos 

no SINAN sobre os Agravos e Acidentes à Saúde do Trabalhador da Saúde, e 

assim, construir propostas que possam, de maneira organizada e bem 

fundamentada, servir de base para a adoção de medidas pertinentes, para orientar 

a definição de prioridades e proporcionar uma melhor qualidade de vida para os 

trabalhadores da saúde no município de Jaramataia-Al. 
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2. OBJETIVO: 

Fortalecer a promoção e vigilância em saúde do trabalhador da saúde, a 

partir da implementação e consolidação da notificação dos agravos e acidentes de 

trabalho relacionados ao trabalhador da saúde como ação de rotina na alimentação 

da base de dados do SINAN.  

 

 

 

3. PLANO DE AÇÃO: 

        O Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN é alimentado, 

pela notificação de agravos e acidentes, inclusive dos relacionados aos 

trabalhadores da saúde, visando melhorias na prática de promoção à saúde e 

qualidade de vida dos trabalhadores da saúde. Para a implementação do projeto, 

seguiremos algumas etapas, mencionadas abaixo, com a finalidade de alcançar o 

objetivo: 

 

 Realizar rodas de conversas com profissionais da saúde para estimular e 

aprofundar a discussão em torno da vigilância da Saúde do Trabalhador da 

Saúde; 

 Capacitar os profissionais do Programa Saúde da Família sobre o 

preenchimento correto da ficha de notificação dos agravos relacionados à 

saúde do trabalhador da saúde; 

 Realizar monitoramento e avaliação do SINAN municipal; 

 Divulgar Boletim Informativo do perfil epidemiológico da Saúde do 

Trabalhador da Saúde; 

 Estabelecer fluxos e prazos para o envio de dados das unidades notificantes 

para a Secretaria Municipal de Saúde; 

 Intensificar as ações educativas em prevenção de acidentes e agravos 

relacionados à saúde do trabalhador da saúde.  
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4. CRONOGRAMA: 

 

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

Ações Mês  

Realizar rodas de conversas com 

profissionais da saúde para 

estimular e aprofundar a 

discussão em torno da vigilância 

da Saúde do Trabalhador da 

Saúde. 

         x  x 

Capacitar os profissionais do 

Programa Saúde da Família 

sobre o preenchimento correto da 

ficha de notificação dos agravos 

relacionados à saúde do 

trabalhador da saúde. 

          x  

Estabelecer fluxos e prazos para 

o envio de dados das unidades 

notificantes para a SMS. 

          x  

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

Realizar monitoramento e 

avaliação do SINAN municipal. 
x x x x x x x x x x x x 

Divulgar Boletim Informativo do 

perfil epidemiológico da Saúde do 

Trabalhador. 

           x 

Intensificar as ações educativas 

em prevenção de acidentes e 

agravos relacionados à saúde do 

trabalhador da saúde.  

x            
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5. INVESTIMENTO: 

 

Inicialmente não teremos que investir recursos para a realização das 

ações, já dispomos de todo material na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

6. AVALIAÇÃO: 

A avaliação será realizada através de relatórios: 

 Relatório do índice de acidentes e agravos relacionados à saúde do 

trabalhador da saúde registrados no SINAN. 

 Relatório do percentual de fichas de notificação preenchidas nas unidades 

notificantes e encaminhadas para a Secretaria Municipal de Saúde; 

 Relatório das ações educativas realizadas para os trabalhadores da saúde; 

 Relatório com os indicadores de acidentes no local de trabalho do 

trabalhador da saúde. 
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