
Integrando as ações de Saúde 

do Trabalhador na atenção 

básica de Itaberaba-BA 
 

 

 

 

Ft.Flávia Ferreira de Sousa 

Coord. CEREST Itaberaba 

Esp. Saúde Pública e Saúde do Trabalhador 

Msc. Saúde Coletiva 



Objetivo Geral 

Relatar a experiência de  

realização do curso:  

 

Integrando as ações de Saúde do Trabalhador 
na atenção básica de Itaberaba 

 



Caminhar metodológico 

 Período 2013 a 2015 

 Público 03 equipes de saúde da família e NASF 

 O curso teve 180 horas, contendo Unidades de Aprendizagens Teóricas e Práticas.  

 As atividades práticas foram matriciadas pelo CEREST e foram compostas das seguintes 

ações:  

 

Elaboração do perfil produtivo das AED do território; 

VISAT das AED; 

Apoio Matricial (consultas e visitas compartilhadas ou reuniões ou discussão de casos); 

Construção de PTS; 

Notificação de agravos relacionados com o trabalho.  

 

 A coleta de dados foi realizada por meio de registros fotográficos, registros de prontuários, 

fichas de perfil produtivo das AED, roteiros de inspeção, fichas de notificação.  

 Para análise de dados foi utilizada a estatística descritiva e o software SPSS. 

 



Resultados  
 Receberam certificado de conclusão do curso 207 profissionais da atenção 

básica.  

 

 A média de aproveitamento geral no curso foi de 77,7%,  na etapa teórica foi 

de 57,7% e na etapa prática 77,3%.  

 

 Durante a etapa de apoio matricial foram realizadas 03 consultas 

compartilhadas, 04 discussões de casos, 02 visitas domiciliares compartilhadas, 

09 reuniões com as ESF.  

 

 Foram realizadas 36 atividades de VISAT de inspeção em AED a maioria em 

atividades de costura 27,8% (n=10), Salão de Beleza 22,2% (n=8) e oficina 

mecânica 13,9% (n=5).  

 

 Houve ainda uma investigação de acidente de trabalho grave de amputação de 

duas falanges em uma máquina de sorvete.  

 

 Para cada uma destas inspeções foi elaborado juntamente com a ESF e NASF 

um PTS.  



 Foram mapeados 723 trabalhadores de AED e 524 AED,  

 

 sendo 42,7% (n= 224) relacionadas a produção e comércio de alimentos e 

bebidas, 19,7% (n=103) cabeleireiro e manicure e 13,7% (n=72) atividades de 

costura.  

 

 Cerca de 74% (n=376) das AED se realizavam dentro de casa,  

 56,9% (n= 298) das AED havia exposição dos trabalhadores a riscos químicos,; 

 57,1% (n=270) a ruídos elevados; 

 31,4% (n=141) sobrecarga de peso; 

 79,8% (n=372) a riscos de acidentes de trabalho grave; 

 45,4% (n=68) a riscos biológicos.  

 

 Houve o registro de 11 casos de trabalho infantil 

 

 Notificação de 41 agravos relacionados com o trabalho, sendo a maior parte 

53,7% (n=22) Ler/Dort, seguido por Acidente de Trabalho Grave e com Óbito 

17,1% (n=7). 

Resultados  



Próximas etapas... 

1. Acompanhamento da execução dos PTS; 

2. Elaboração e publicação do artigo de relato da 

experiência e principais resultados; 

3. Conclusão do curso para os PSF’s da Zona Rural de 

Itaberaba; 

4. Realização do curso para os municípios da microrregião 

de Itaberaba. 

5. Realização de ações de intervenção no território de 

acordo com o perfil produtivo. 

 

 



Obrigada!!! 
cerest_itaberaba@hotmail.com 


