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1. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

Promover a saúde dos trabalhadores da saúde faz parte das ações para promover a
saúde das populações atendidas nos serviços de saúde (ASSUNÇÃO,2012).
Os trabalhadores que mantêm hábitos de vida saudáveis exercem mais facilmente a
função de estimular a pratica de atividade física e o abandono do hábito de fumar.
(Mckenna,et al . 1998)
Após levantamento de dados sobre a saúde dos trabalhadores da saúde da
Unidade Básica de Saúde de Rio Espera, foram identificados alguns pontos
importantes que precisam ser trabalhados pela equipe/gestão. Os resultados
indicaram a presença de trabalhadores hipertensos, diabéticos, obesos e fumantes.
Sabe-se que a atividade física, foco deste projeto, é uma medida de prevenção e
tratamento para uma série de doenças, dentre elas as doenças coronarianas, a
hipertensão, o diabetes, a osteoporose, a depressão e a ansiedade.
As medidas para fomentar a pratica de atividades físicas entre os trabalhadores da
saúde de Rio Espera têm sido preconizadas, principalmente na atenção primária,
uma vez que a redução do sedentarismo terá efeitos benéficos sobre as doenças
dos trabalhadores.
Os trabalhadores da saúde estão constantemente expostos aos agentes infecciosos
e eles mesmos podem ser fonte de infecção para outros trabalhadores da saúde e
para os próprios pacientes.(Oliveira et al . 2011)
Feitas as observações acima, considera-se de suma importância a criação de um
grupo com os próprios profissionais da equipe de saúde da família que terá como
objetivo o trabalho de conscientização sobre a importância da pratica de atividade
física, a fim de promover o bem-estar, o cuidado com a saúde, a prevenção de
doenças e a melhoria da qualidade de vida entre os profissionais de saúde em seu
ambiente de trabalho.

2. OBJETIVO
Objetivo geral:
Estimular a prática de exercícios físicos entre os trabalhadores da saúde da
Unidade básica de saúde de Rio Espera. A fim de melhorar a qualidade de vida no
trabalho.
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Objetivos específicos:
1. Conscientizar as equipes de saúde da família quanto à questão da Saúde do
Trabalhador do SUS.
2. Promover um programa de exercícios físicos para os trabalhadores da saúde,
para melhorar a condição física dos trabalhadores.
3. Promover dinâmicas de grupo para trabalhar questões diversas que envolvem a
relação saúde e trabalho, tais como saúde emocional e física no trabalho e
educação nutricional

3. PLANO DE AÇÃO
Serão promovidas palestras educativas e dinâmicas em grupo para estímulo à
atividade física e organizado grupos de caminhada e outras atividades, após ou
antes do horário de trabalho. Além de abordar temas como os benefícios da prática
de atividade física para trabalhadores, outras questões serão trabalhadas como:
melhoria da auto-estima dos profissionais; educação nutricional (incentivo à
alimentação saudável e apresentação do Guia Alimentar da Pirâmide Adaptada à
População Brasileira) (PHILIPPI et al, 1999).
Será realizado pela enfermeira responsável pelo projeto o IMC de cada trabalhador
e gerado um ficha que será arquivada na unidade para comparar os resultados e
melhorias do estado físico de cada participante.
O projeto será apresentado a Secretaria Municipal de Saúde para aprovação da
gestora municipal e assim ser implantado nas Unidades de Saúde.

4. CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Item
Atividade
Período (mês)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Reuniões mensais com os TS x x x x x x x x
2

Promoção de palestras
educativas.
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5. INVESTIMENTO

ORÇAMENTO

CUSTO

(12MESES)
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
Total Geral

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE
UNITÁRIO
Computador
1
R$ 2000,00
Balança portátil
2
R$ 150,00
Fita métrica
4
R$ 5,00
Folha de papel A4
4
R$ 10,00
Tinta (toner)
2
R$ 50,00
resma
Lanche/mês
20
R$ 1,00
Enfermeiro
3
R$ 0,00

TOTAL
R$ 2000,00
R$ 300,00
R$ 20,00
R$ 40,00
R$ 100,00
R$ 240,00
R$ 0,00
R$ 2700,00

Os recursos acima descritos deverão ser providos pela prefeitura municipal da cidade de
Rio Espera.

6. AVALIAÇÃO

Com a implementação da proposta de projeto de intervenção espera-se melhoria na
meses) dos trabalhadores da saúde do município de Rio
qualidade de vida no trabalho
PARparaPMeses
Espera, através da pratica
de atividades físicas, os resultados serão analisados
através de medição da circunferência abdominal, altura e peso, gerando o IMC de
cada trabalhador.
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