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1. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

O Hospital Municipal de Marabá é uma unidade de saúde pública, referência de 

urgência e emergência para alguns municípios circunvizinhos. Tem uma grande 

demanda, tanto espontânea e referenciada considerada. Nele está lotado o maior 

número de trabalhadores da saúde deste município. Funciona vinte e quatro horas, 

em regime de turno (dois turnos de seis horas e um turno de doze horas).  

 Além da falta de condições de trabalho, falta de material e equipamentos, não 

existe uma política de saúde e segurança voltada para estes trabalhadores. Há um 

grande número de atestado médico além do absenteísmo. Em relação à informação 

sobre a situação de saúde dos trabalhadores, observa-se a subnotificação dos 

acidentes de trabalho e a inexistência de notificações de qualquer agravo 

relacionado ao trabalho nos servidores daquela unidade de saúde. 

  A própria secretaria municipal de saúde não tem um setor de medicina 

ocupacional.  Por outro lado, o IPASEMAR-Instituto de Previdêcia e Assistência dos 

Servidores de Marabá, informa que há uma média de 330 licenças a saúde por ano, 

porém, não sabe informar os agravos que levaram aos afastamentos, não há um 

diagnóstico da situação. Segundo a pesquisa realizada no CAPS de Marabá, os 

trabalhadores da saúde são maioria dos trabalhadores adoecidos naquela unidade. 

Os grupos de doenças com maior número foram os transtornos mentais e 

comportamentais e as doenças do Sistema Osteomuscular. É importante salientar 

que essas doenças estão na lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério 

da Saúde e deveriam ser notificadas compulsoriamente. Apesar das Portarias 

publicadas pelo Ministério da Saúde há falta de interesse em registrar os acidentes 

de trabalho; Falta vigilância nos ambientes e processos de trabalho; O SINAN 

instalado no hospital só é alimentado com as doenças compulsórias do anexo I da 

Port. 104. 

A maioria dos trabalhadores relata não conhecer sobre os riscos a que estão 

expostos; quando sabem dos riscos, muitas das vezes não tem EPI para se 

proteger; não há uma política de negociação. 

A Falta de dados impede que seja traçado um perfil epidemiológico dos 

trabalhadores da saúde; Falta informação para orientar práticas preventivas de 

saúde e segurança para os trabalhadores; Dificuldades no processo de negociação 
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de medidas de prevenção e promoção da saúde dos trabalhadores. 

Diante desse quadro e dada a importância de cuidar do cuidador; da necessidade 

de melhorarmos a qualidade dos serviços ofertados pelo SUS e, principalmente, 

colocar em prática a PNSST, faz-se necessário a execução deste projeto.   

 

2. OBJETIVOS 

Geral: Implantar a Comissão Local da Saúde do Trabalhador no Hospital Municipal 

de Marabá;  

Específicos: 

Detalhar os processos, cargas e condições de trabalho dos trabalhadores do 

hospital;  

Implantar ações a curto e médio prazo, que possam minimizar o sofrimento dos 

trabalhadores, bem como melhorar a condições dos ambientes de trabalho. 

Criar entre os trabalhadores e gestores a cultura da saúde do trabalhador. 

 

3. PLANO DE AÇÃO 

Após apresentação do projeto para os trabalhadores e gestores, será estipulado um 

prazo para que os trabalhadores montem suas chapas. Cada setor terá um 

representante para que todos sejam contemplados A seguir definiremos uma data 

para a votação das chapas, contagem dos votos e divulgar a comissão escolhida. 

Visando imparcialidade, seriedade e qualidade da eleição, todo processo será 

registrado em ata e fotos. O próximo passo é capacitar a chapa eleita para que a 

mesma possa desenvolver suas atividades. 

A equipe fará um levantamento da situação de cada posto de trabalho, compilando 

dados e apresentando um diagnóstico geral da unidade de saúde. Baseada nas 

informações adquiridas elaborará um cronograma de ações de promoção e 

prevenção. 

Passado o primeiro trimestre da implantação da comissão, será feita uma avaliação 

dos resultados, e a partir de então redefinir os objetivos se necessário. 

 

 

4. CRONOGRAMA 
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2013 J F M A M J J A S O N D 

Ações 

Apresentação do projeto x            

Formação das chapas x            

Eleição  x            

Capacitação da equipe eleita  x           

Levantamento das condições de 

trabalho e compilação dos dados 
  x x         

Apresentação do diagnóstico 

para os gestores 
    x        

Elaboração do cronograma de 

intervenção 
    x        

Ações de promoção e prevenção      x x x     

Avaliação do primeiro trimestre         x    

Programação de novas ações          x   

 

 

5. INVESTIMENTO 

 

 

Material permanente 

 1 Computador R$2.500,00 R$ 2.500,00 

1 Filmadora R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

1 máquina fotográfica digital R$ 450,00 R$    450,00 

2 microfones sem fio R$ 300,00 R$    600,00 

1 mini gravador digital R$ 350,00 R$    350,00 

1 datashow R$ 400,00 R$    400,00 

Total: R$ 5.300,00 

 

Material de consumo 
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- Papel A4 (10 pcts com 500 folhas) R$18,00 R$  180,00 

- Cartuchos (12 unidades) R$75,00 R$1.500,00 

-Envelopes (01 cx 500) R$32,00 R$     32,00 

-Pastas suspensas (400 unid) R$22,00 R$ 2.200,00 

-Pastas plásticas (10 unid) R$2,00 R$    200,00 

- CD (10 unid) R$ 2,00 R$    200,00 

-DVD ( 10 unid) R$3,00 R$      30,00 

- Caixas especiais de arquivo (10 

unidades) 

R$13,00 R$1.300,00 

-Luvas (2 cx com 100 unid) R$23,00 R$     46,00 

- Máscaras (2 cx com 100 unid.) R$12,00 R$     24,00 

Total: R$ 5.712,00 

Total Geral: R$  11.012,00 

 

 

6. AVALIAÇÃO 

Com a implantação da comissão e as ações propostas serão beneficiados mais de 

300 servidores lotados nesta unidade de saúde. Visando diminuir o número de 

atestado médico, licença a saúde e o absenteísmo, estimulando e valorizando o 

trabalhador, para que este possa oferecer um serviço de qualidade.  Além do mais, 

este projeto servirá de modelo para os demais hospitais públicos da cidade de 

Marabá. 
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