CURSO DE ATUALIZAÇÃO
Gestão das Condições de Trabalho e Saúde
dos Trabalhadores da Saúde

PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR
DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALMOPOLIS - MG

Tânia Soares Rocha
Palmopolis
Agosto,2012

1-PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

Segundo a Organização Internacional do TRABALHO (OIT), cerca de 60
milhoes de trabalhadores brasileiros estão inseridos no mercado de trabalho informal
e/ou “precarizado”, descobertos da proteção da legislação trabalhista do SATSeguro Acidente de Trabalho do Ministério da Previdência Social.
Os determinantes da saúde dos trabalhadores compreendem, para além dos
fatores de risco ocupacionais tradicionais- físicos, químicos, biológicos, mecânicos e
ergonômicos- outros além do conjunto de condicionantes biológicos, sociais,
econômicos, tecnológicos e organizacionais responsáveis por situações de risco
para a saúde e a vida.
A escassez e inadequação das informações sobre a real situação dos
trabalhadores dificultam a definição de prioridades para o planejamento e
intervenções em saúde, alem de omitir à sociedade instrumentos importantes para a
melhoria das condições de trabalho.
Considerando que acidentes e doenças relacionadas ao trabalho são agravos
evitáveis, esse projeto se justifica pela necessidade de promover e proteger a saúde
dos trabalhadores da saúde do município de Palmopolis.

2- OBJETIVOS

Conhecer o perfil de saúde dos trabalhadores da saúde do município de Palmópolis.
.

3- PLANO DE AÇÃO

Este projeto será realizado por mim na unidade básica de saúde Professora Eutália
Dias Neves,no município de Palmópolis MG, nos anos 2013 e 2014. Serão
entrevistados todos os profissionais da saúde do município de Palmópolis MG que
trabalharam no período de 2000 a 2012. A entrevista contemplará se houve alguma

doença relacionada ao trabalho, afastamento, sexo. Idade, profissão, exposição a
riscos, grau de satisfação. A previsão de gastos será de R$ 6188,00.

4-CRONOGRAMA
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5- INVESTIMENTO
INVESTIMENTO (24 MESES)
ESPECIFICAÇOES
MATERIAL PERMANENTE

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

01 COMPUTADOR

2500,00

2500,00

01 FILMADORA

3000,00

3000,00

01 MINI GRAVADOR DIGITAL

350,00

350,00

PAPEL A4 (02 pcts)

18,00

36,00

CARTUCHOS (02 unidades)

75,00

150,00

CD (01 cx)

50,00

50,00

PRENDRIVE (01 unidade)

70,00

70,00

ENVELOPES (01 cx)

32,00

32,00

MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL GERAL

6188,00

6-AVALIAÇÃO

Para avaliação do projeto será utilizado a satisfação do usuário e a exposição a
riscos antes e depois do projeto.

7- REFERENCIA

Gestão das condições de trabalho e saúde dos trabalhadores da saúde: caderno de
textos/ organizado por Ada Ávila Assunção e Claudia Rejane de Lima- Belo
Horizonte: Nescon/ UFMG,2012 p 49- 50.

