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1. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

A palavra trabalho vem do latim “tripalium”, referindo-se a um instrumento de 

tortura para punições dos indivíduos que, ao perderem o direito à liberdade, 

eram submetidos ao trabalho forçado.  

 

À medida que o indivíduo está inserido no contexto organizacional, está sujeito 

a diferentes variáveis que afetam diretamente o seu trabalho. Atualmente, 

existe uma preocupação na saúde do indivíduo neste contexto, pois se 

relaciona, principalmente, com a produtividade no local de trabalho e a 

qualidade no atendimento ao usuário. Ou seja, para que se atinja produtividade 

e qualidade, é preciso ter indivíduos saudáveis e atribuídos de qualidade. 

 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é uma terminologia que tem sido 

largamente difundida nos últimos anos, inclusive no Brasil. A QVT se preocupa 

principalmente com dois aspectos importantes que é o bem - estar do 

trabalhador e com a eficácia organizacional. Assim, a QVT está focalizada no 

potencial humano e no meio que convive em todos os sentidos. Tem-se a 

atenção para a qualidade de vida no trabalho, buscando uma participação 

maior por parte dos trabalhadores; descentralização de decisões; ambiente 

físico seguro e confortável; oportunidade de crescimento e desenvolvimento 

pessoal; ou seja, busca uma organização mais humanizada e que proporciona 

condições de desenvolvimento pessoal ao indivíduo. 

 

A publicação da Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do 

Sistema Único de Saúde foi um avanço importante para o conjunto dos 

trabalhadores por visar à melhoria das condições de saúde dos mesmos e 

também por trazer à tona a necessidade de ações de gestão que dêem conta 

destas responsabilidades.  

 

Mas a escassez de informações sobre a real situação de saúde dos 

trabalhadores dificulta a definição de prioridades para as intervenções 

necessárias para o atendimento de todos os trabalhadores de saúde. 



 

Daí a importância da realização de diagnósticos, através de uma equipe 

multidisciplinar, do próprio local de trabalho, que com o apoio da gestão 

possam desenvolver ações fundamentais para o olhar diferenciado e 

necessário aos trabalhadores de saúde.  

 

Mas, certamente, o problema de saúde do trabalhador também se caracteriza 

pela maior prevalência na população brasileira de agravos à saúde marcados 

pelas doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, morbidades músculo-

esquelético expressa nas lesões por esforços repetitivos (LERs). 

 

Com estas e muitas outras constatações é possível, através da própria equipe 

multidisciplinar que atua nos próprios estabelecimentos de saúde, 

estabelecerem programas voltados para a qualidade de vida no trabalho, 

conforme as necessidades de cada um dos trabalhadores, que engloba deste a 

educação em torno da automedicação a ações pela melhora de diversos 

problemas de saúde, como hipertensão e diabetes. 

 

2. OBJETIVOS 

Detectar os problemas de saúde mais prevalente aos trabalhadores buscando 

melhores condições de trabalho para a preservação da integridade física e 

mental dos mesmos e obtendo-se, desta forma, inclusive, melhor qualidade nos 

serviços prestados à população.  

 

3. PLANO DE AÇÃO 

A proposta para este projeto é que seja iniciada na farmácia de dispensação de 

medicamentos excepcionais do Hospital Conceição, em Porto Alegre, 

estendendo-se, gradativamente a totalidade de todos os setores do hospital, 

num trabalho multidisciplinar. 

Etapas 

a) Identificar: conhecer cada trabalhador individualmente; 

b) Diferenciar: priorizar esforços aos que necessitam de auxílio; 

c) Personalizar: para cada trabalhador direcionar as ações 



necessárias; 

d) Interagir: estreitar o relacionamento junto aos trabalhadores que 

necessitam de auxílio, através de orientação e 

acompanhamento; 

e) Avaliação dos resultados; 

f) Retomar as ações contínuas em prol da saúde do trabalhador. 

 

4. CRONOGRAMA 

 

2013 

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

Ações 

Revisão Bibliográfica x x x x x x x x x x x x 

Identificar: conhecer cada 

trabalhador individualmente 
x x           

Personalizar: direcionar as ações 

necessárias para cada 

trabalhador 

  x x x        

Interagir: estreitar o 

relacionamento junto aos 

trabalhadores, através de 

orientação e acompanhamento.  

     x x x x    

Avaliação dos resultados.          x x  

Retomada das ações necessárias 

para a manutenção do cuidado 

ao trabalhador. 

           x 

 

5. PREVISÃO DE INVESTIMENTO  

Material  

Computador R$2.500,00 R$2.500,00 

Papel A4 (10 pacotes com 500 folhas) R$18,00 R$180,00 

Caixas especiais de arquivo (50 unidades) R$13,00 R$ 650,00 

Total: R$ 3330,00  

 



6. AVALIAÇÃO 

Os critérios de participação desse estudo compreendem a totalidade dos 

trabalhadores do setor do hospital priorizando a orientação e acompanhamento 

aos que possuem uma necessidade de atenção mais urgente conforme seu 

grau de gravidade e/ou entendimento do seu problema de saúde. Com o 

objetivo de atingir o acompanhamento de 100% dos trabalhadores. 

A coleta de dados para conhecimento da realidade dos problemas de saúde 

dos trabalhadores se dará por aplicação de formulário de pesquisa elaborado 

para essa finalidade (APÊNDICE I), que irá nortear as ações necessárias pela 

melhoria da saúde de cada um dos trabalhadores. Bem como pesquisa 

bibliográfica e documental. 
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APÊNDICE I – Formulário para conhecimento da realidade dos problemas 

de saúde dos trabalhadores. 

Identificação 

Nome:                                                Cargo: 

Sexo:                                                 Cor/raça: 

Histórico médico 

Diabetes 

Sim ( )        tipo I ( )    tipo II ( )       Familiar: Sim ( )   Não ( )     Grau de 

parentesco: 

Não ( ) 

 

Hipertensão 

Sim ( )     Familiar: Sim ( )      Não ( )      Grau de parentesco: 

Não ( ) 

 

Hábitos de vida 

Alguma restrição alimentar? Qual? 

Atividade Física:  Sim ( )    Não ( )  

Fumante: Sim ( )  Quantos cigarros/dia?              Não ( ) 

Ex-fumante: Sim ( )  A quanto tempo?                 Não ( )   

Faz uso de medicamentos: Sim ( )   quais?         Não ( )  

 

Parâmetros 

PA 

Glicose 

 


