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1. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA: 

 

Vigilância em Saúde do Trabalhador é um componente do Sistema Nacional 

de Vigilância em Saúde, como definido na Portaria nº 3.252/GM/MS de 22 de 

dezembro de 2009, que visa à promoção da saúde e à redução da 

morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da integração de ações que 

intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de 

desenvolvimento e processo produtivos. 

Inclui fundamentalmente o saber dos trabalhadores sobre os processos de 

trabalho, pressupõe assumir um princípio ético-político da ação em Vigilância em 

Saúde do Trabalhador, que compreende o entendimento de que o objetivo e a 

justificativa da intervenção é a melhoria das condições de trabalho e saúde. 

Identificar situações que resultem em risco ou produção de agravos à saúde, 

notificando aos setores sanitários competentes, adotando e ou fazendo adotar 

medidas de controle quando necessário.  

Os Indicadores Epidemiológicos e Sociais consiste na intervenção a partir da 

identificação de uma situação de risco, de vulnerabilidade ou de impacto à saúde 

dos trabalhadores que representa um problema coletivo. A intervenção deve 

considerar os aspectos potenciais de frequência e/ou gravidade dos agravos, dos 

riscos, da exposição ou da situação de vulnerabilidade. Trata-se da identificação da 

relevância de um determinado problema de saúde ou situação de risco a ser 

enfrentado.  

O critério epidemiológico é definido pela sua dimensão e gravidade ou por 

estimativas de morbimortalidade e ou de população potencialmente exposta, 

devendo ser levado em consideração à factibilidade e a capacidade de intervenção, 

o impacto da intervenção e os resultados esperados e alcançados. 

A Vigilância à Saúde vem realizando algumas ações em relação à saúde do 

trabalhador desse setor: notificação de agravos quando ocorre e encaminhamento 

desse trabalhador aos órgãos competentes, outra ação que vem sendo realizada e 

avaliação dos Agentes de Combates as Endemias avaliação esta que consiste na 

realização de exames de sangue devido o contato constante com produto químico.   

Faz necessário um redirecionamento desse trabalho que visem à 

implementação e o fortalecimento das ações de saúde do trabalhador, através de 
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um planejamento envolvendo o gestor e o trabalhador nesse processo e assim 

contribuir para a melhoria na qualidade das condições de trabalho dos 

trabalhadores da Vigilância à Saúde. 

 

 

 

2. OBJETIVO: 

Implementar as ações de saúde do trabalhador no Núcleo de Vigilância à 

Saúde, identificando as situações de maior gravidade, lacunas e prioridades para o 

planejamento das intervenções, e a partir dessas informações conhecer o perfil 

epidemiológico desses trabalhadores, subsidiando a tomada de decisões e 

contribuir para a melhoria das condições trabalho e saúde. 

 

 

3. PLANO DE AÇÃO: 

 Realizar rodas de conversas com profissionais do Núcleo de Vigilância a 

Saúde sobre os agravos relacionados à saúde do trabalho; 

 Capacitar gestores coordenadores e supervisores da Vigilância a Saúde 

sobre agravos que possam vir a ocorrer, criando ações que visem o 

melhoramento das condições de trabalho dos trabalhadores. 

  Realizar monitoramento e avaliação nos sistemas de informação SIM, SIAH, 

SINAN municipal; 

 Divulgar Boletim Informativo do perfil epidemiológico do Trabalhador da 

Saúde do Núcleo de Vigilância à Saúde 

 Capacitar gestores e trabalhadores da saúde para a participação e controle 

social na perspectiva da efetivação de um processo de vigilância em saúde 

do trabalhador. 

 

4. CRONOGRAMA: 

 

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

Ações 
Responsável 
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Mês  
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Realizar rodas de conversas 
com profissionais do Núcleo de 
Vigilância à Saúde sobre os 
agravos relacionados à saúde 
do trabalho  

Técnico Saúde 
do Trabalhador 
Estadual/SESAU 

          x  

Capacitar gestores 
coordenadores e supervisores 
da Vigilância a Saúde sobre 
agravos que possam vir a 
ocorrer, criando ações que 
visem o melhoramento das 
condições de trabalho dos 
trabalhadores. 

Técnico Saúde 
do trabalhador 
Estadual/SESAU 
Coord. 
Epidemiologia 
Município  

         x   

Realizar monitoramento e 
avaliação nos sistemas de 
informação SIM, SIAH, SINAN 
municipal; 

Coord. 
Epidemiologia 
Município  

           x 

Divulgar Boletim Informativo do 
perfil epidemiológico do 
Trabalhador da Saúde do 
Núcleo de Vigilância à Saúde 

Coord. 
Epidemiologia 
Município 

           x 

Capacitar gestores e 
trabalhadores da saúde para a 
participação e controle social 
na perspectiva da efetivação 
de um processo de vigilância 
em saúde do trabalhador 

Técnico Saúde 
do Trabalhador 
Estadual/SESAU 

        x    

 

5. INVESTIMENTO 

 

Serviços de terceiros  
 

Valor unitário Valor total 

05 Alimentação (almoços e lanches) R$ 25,00 R$ 1.250,00 

04 Diárias R$120,00 R$ 480,00 
Total: R$1730,00 

 

Serviços gráficos Valor unitário Valor total 
10 Banners R$ 80,00 R$800,00 

1.000 Boletins  R$0,25 R$2.500,00 

Total: R$3.300 
 

Material permanente  Valor unitário Valor total 

1 Impressora multifuncional jato de tinta R$700,00 R$700,00 
1 Notebook R$2.500,00 R$2.500,00 
1 Data show  R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 
1 Projetor R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 
1 Filmadora R$3.000,00 R$ 3.000,00 
2 mini gravadores digitais                                                                                               R$ 350,00 R$ 700,00 

                                                                                           Total: R$ 9.700,00 
 

Material de consumo 
- Papel A4 (10 pcts com 500 folhas) R$18,00 R$180,00 
- Cartuchos (10 unidades) R$75,00 R$750,00 
-Envelopes (01 cx 500) R$32,00 R$ 32,00 
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-Pastas suspensas (100 unid) R$22,00 R$ 2.200,00 
-Pastas plásticas (200 unid) R$7,00 R$1.400,00 
- CD (04 cx com 100 unid) R$50,00 R$ 200,00 
-DVD (01 cx c/ 50 unid) R$60,00 R$ 60,00 
- Caixas especiais de arquivo (50 unidades) R$13,00 R$ 650,00 

                                                                                               Total:  R$ 5.472,00 
Total Geral:  R$ 20.202,00 

 

6. AVALIAÇÃO: 

A avaliação será realizada mensalmente através de relatórios 

emitidos pelos sistemas de informação SIM, SINAN, SIAB, e dos relatórios das 

reuniões com os gestores, e trabalhadores da saúde, avaliando os resultados e 

impactos das ações planejadas e executadas. 

 

 

7. REFERÊNCIAS 

TEXTO - O que é uma Política de Saúde e Segurança do Trabalhador (PSST)? 

Disponível - http://seed.lcc.ufmg.br/mod/resource/view.php?id=22376 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 – acessado em 23/07/12 
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