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1. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

 

É notório que a saúde dos trabalhadores está diretamente relacionada às condições 

de trabalho. Os acidentes de trabalho, as doenças profissionais, os afastamentos 

por doenças ou sequelas de acidentes, as incapacidades temporárias e definitivas 

para o trabalho são indicadores tradicionais da realidade sanitária dos 

trabalhadores1. 

 

Segundo Assunção 2012, a implantação da Política de Promoção da Saúde dos 

Trabalhadores da Saúde depende da qualificação dos gestores, da ampliação dos 

espaços de negociação sobre as relações de trabalho no âmbito do SUS e da 

criação de mecanismos eficientes para a melhoria das condições de trabalho que 

incidirão na melhoria das condições da qualidade do acesso e do acolhimento aos 

usuários. 

 

Uma vez que as ações da gestão local dos serviços de saúde repercutem 

diretamente nas relações de trabalho, faz-se necessário que os gestores conheçam 

melhor as necessidades dos trabalhadores e dos ambientes de trabalho para 

planejarem ações eficientes, caso contrário não alcançarão os resultados 

esperados. 

 

É também de extrema importância que os trabalhadores participem de espaços de 

negociação para debaterem suas reivindicações, principalmente quanto à 

valorização do trabalho, autodesenvolvimento e crescimento profissional. 

 

Diante do exposto, torna-se de grande relevância que inicialmente se faça um 

alinhamento de conhecimento sobre as diretrizes da Política Nacional de Promoção 

da Saúde dos Trabalhadores do SUS (PNPST-SUS) para posteriormente propor 

mudanças na gestão das condições de saúde e trabalho no setor saúde. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Geral: Capacitar os gestores municipais e trabalhadores da saúde do SUS, bem 
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como atores de diferentes instâncias envolvidos na questão, acerca da importância 

de contribuir para a implantação (PNPST-SUS). 

 

Específico: Incentivar gestores e trabalhadores para que sejam multiplicadores da 

proposta de gestão do trabalho do SUS compartilhada e negociada entre 

trabalhadores e gestores. 

 

3. PLANO DE AÇÃO 

 

A capacitação será realizada por meio de reunião previamente agendada, em 

auditório local da rede municipal, para um público alvo de aproximadamente 70 

pessoas. O objetivo é a apresentação da Política Nacional de Promoção da Saúde 

do Trabalhador do SUS para gestores locais e demais atores envolvidos na 

questão, tais como: prefeito municipal, presidente da câmara dos vereadores, 

presidente do conselho municipal de saúde, a secretária de saúde, a coordenadora 

da atenção primária, coordenadores do hospital local e do pronto atendimento, 

representantes dos trabalhadores da atenção primária e secundária de diferentes 

profissões, as referências técnicas municipais em vigilância em saúde e em saúde 

do trabalhador e demais interessados, visando a sensibilizá-los quanto à relevância 

dessa política. 

 

A capacitação dar-se-á por meio de palestra, dinâmica de grupo e discussão em 

grupos buscando proporcionar um espaço aberto para opiniões e reflexões. 

 

 

4. CRONOGRAMA 

 

2013 J F M A M J J A S O N D 

Ações  

Decidir data e local X            

Reservar local do 
evento 

X  
          

Confeccionar e 
enviar convites 

X  
          

Preparar slides X            

Preparar apostilas X            
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Solicitar lanche X            

Preparar pauta e 
cronograma da 
reunião 

 X 
          

Solicitar 
empréstimo de 
data show e 
notebook  

 
 
 
 

X  

         

Realização do 
evento 

 
X  

         

  

 

5. INVESTIMENTO 

 

INVESTIMENTO 

Especificação Valor Unitário Valor Total 

Papel A4 (2 pcts c/ 500 

folhas) 

R$15,00 R$30,00 

Lanche para 70 pessoas R$4,50 R$315,00 

Pasta de arquivo (70 unid) R$1,20 R$84,00 

Cartuchos (2 unid) R$75,00 R$150,00 

Canetas (70 unid) R$0,80 R$56,00 

Total: R$635,00 

 

 

6. AVALIAÇÃO 

Análise do impacto da capacitação por meio da avaliação das ações voltadas para 

saúde do trabalhador, em especial os trabalhadores da saúde, no Plano Anual de 

Saúde 2013 do município de Matozinhos/MG. 
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