
 

 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO 
 

Gestão das Condições de Trabalho e Saúde 
dos Trabalhadores da Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPEAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS 

TRABALHADORES DA SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DE 

PINDORETAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCIANA HOLANDA LIMA 

 NÁDJA MARIA PEREIRA DE DEUS SILVA 

 

 

PINDORETAMA 

SETEMBRO, 2012 



1 

 

1. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

 

O município de Pindoretama localiza-se na região metropolitana de 

Fortaleza, pertencente a 22ª micro região de Cascavel. É composto por oito 

Equipes da Estratégia Saúde da Família, um Núcleo de Apoio a Saúde da Família, 

um Hospital Municipal de pequeno porte, um Centro de Especialidades Médicas e 

uma Secretaria Municipal de Saúde. A Atenção Básica conta atualmente com 193 

profissionais, entre eles, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, 

técnicos em saúde bucal, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, assistente social, 

educador físico, agentes comunitários de saúde, agentes de vigilância sanitária e de 

endemias, recepcionistas, auxiliares de serviço geral e técnicos administrativos. 

 Um ambiente de trabalho envolvendo tanto os aspectos físicos, 

psicossociais e organizacionais, reflete direta ou indiretamente na saúde do 

trabalhador. Um local de trabalho seguro e saudável protege os trabalhadores de 

ameaças a sua saúde e ao mesmo tempo favorece a capacidade para o trabalho e 

a produtividade (FISCHER, 2009). O mapeamento dessas condições de trabalho é 

relevante, pois podemos identificar os diversos riscos que o profissional está 

exposto, dentre os quais podemos citar: físicos, químicos, mecânicos, ergonômicos, 

biológicos e psicológicos. 

Atualmente não possuímos registros do percentual de trabalhadores da 

saúde da atenção básica que foram acometidos por doenças ocupacionais, 

doenças relacionadas ao trabalho e de acidentes de trabalho bem como o 

diagnóstico situacional dos riscos que esses profissionais vivenciam. A identificação 

dessa problemática nos leva a refletir em intervenções que possam prevenir essas 

doenças como também reduzir seus agravos, além de proporcionar ao trabalhador 

um ambiente favorável e motivador.  
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2. OBJETIVOS 

 Mobilizar a equipe de gestão para a formação da comissão técnica em saúde 

do trabalhador da saúde no município de Pindoretama. 

 Realizar mapeamento das doenças ocupacionais, doenças relacionadas ao 

trabalho e de acidentes de trabalho dos trabalhadores da saúde da atenção 

básica de Pindoretama. 

 Treinar as equipes de saúde da família para identificação e acompanhamento 

de trabalhadores que apresentam algum tipo de doença ocupacional.  

 Identificar as principais dificuldades encontradas no ambiente de trabalho 

desses profissionais. 

 Realizar capacitação permanente com todos os profissionais da saúde da 

atenção básica. 

 Traçar um plano de intervenção para a prevenção e redução dos riscos 

encontrados à saúde desses trabalhadores. 

 Notificar os casos de doença ocupacional e acidentes de trabalho.  

 

 

3. PLANO DE AÇÃO 

 

Reunir a equipe de gestão da secretaria de saúde de Pindoretama para 

discutir a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, as Diretrizes da 

Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do SUS e as condições de 

trabalho dos trabalhadores da saúde da atenção básica de Pindoretama, com o 

propósito de criar uma comissão técnica em saúde do trabalhador do município. 

Para a composição da mesma serão convidados os coordenadores da atenção 

básica, vigilância epidemiológica, NEMS (Núcleo de Educação e Mobilização 

Social), vigilância sanitária, um membro da equipe de endemias e o articulador em 

saúde do trabalhador. Essa comissão ficará responsável pelo mapeamento das 

condições de trabalho desses trabalhadores. 

 Para iniciar o mapeamento será aplicado por essa comissão um questionário 
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estruturado em duas etapas, sendo a primeira relacionada às dificuldades 

encontradas no ambiente de trabalho desses profissionais (carga horária, número 

de profissionais, treinamentos e incentivos) e a segunda sobre a ocorrência de 

doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Após esse levantamento, os 

profissionais que apresentarem algum agravo, passarão por uma avaliação médica 

no próprio município, mas antes a comissão fará contato com o CEREST (Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador) de Horizonte, localizado na nossa regional 

para realizar um treinamento com as equipes de saúde da família para identificação 

e acompanhamento de trabalhadores que apresentarem algum tipo de doença 

ocupacional. Será traçado pelas equipes de saúde da família um plano de 

intervenção voltado para a prevenção, e redução dos agravos encontrados e a 

notificação dos mesmos no SINAN. Paralelamente a equipe de gestão promoverá 

trimestralmente oficinas e treinamentos com temas sugeridos pelos profissionais. 

 

 

4. CRONOGRAMA 

 

2012    O     N    D 

AÇÕES    

1. Formação da Comissão Técnica da Saúde do 

Trabalhador da Saúde 

  X   

2. Aplicação do questionário      X    X 

 

2013  J   F   M A 

AÇÕES     

1. Treinamento das equipes de saúde da família  X    

2.  Oficinas e treinamentos  Trimenstral 

3. Notificação compulsória dos agravos a saúde Contínuo 
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5. INVESTIMENTO 

 

INVESTIMENTO (7 MESES) 

MATERIAL PERMANENTE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 COMPUTADOR R$ 1.500,OO R$ 1.500,00 

MATERIAL DE CONSUMO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Papel A4 (4 pcts com 500 folhas) R$ 18,00 R$ 72,00 

Pastas suspensas (193 und) R$ 1,00 R$ 193,00 

Pastas plásticas (15 und) R$ 7,00 R$ 105,00 

TOTAL R$ 1.526,00 

TOTAL GERAL R$ 1.870,00 

 

6. AVALIAÇÃO 

 

Esse mapeamento fornecerá a Secretaria de Saúde de Pindoretama os 

riscos em que seus trabalhadores estão expostos ao realizarem suas atividades 

laborais. Contudo desenvolverá na equipe de gestão estratégias para prevenção, 

capacitação permanente e controle de novos agravos. Após as intervenções 

avaliaremos se houve redução dos agravos e se há satisfação dos profissionais. 

Desse modo esses profissionais desempenharão o seu trabalho com maior 

qualidade e saúde. 
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