1

SAÚDE DO TRABALHADOR NA REDE
DE ATENÇÃO À SAÚDE
Curso de Educação à Distância
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Origem, processo de elaboração e execução do curso
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• Foi elaborado a partir da experiência do CRST.SA
• Formamos um GT com os 6 CRST do Mun. da SP, Escola Municipal de
Saúde, Escolas Técnicas Regionais, DVISAT/COVISA que é responsável
pela coordenação do curso e do GT.
• O GT elaborou (2014) e atualizou (2019) o Projeto completo do Curso e
coordena a sua execução.
• São 6 cursos acontecendo simultaneamente no Município nas 6 regiões
da cidade: Centro, Norte, Leste, Sul, Sudeste, Oeste

SAÚDE DO TRABALHADOR NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE
Objetivo geral
Capacitar os profissionais da Rede de Atenção à Saúde para
desenvolverem ações de promoção e prevenção em Saúde do
Trabalhador.
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Objetivos específicos
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• Reconhecer a categoria trabalho como determinante do processo saúde – doença.
• Compreender os aspectos do trabalho e suas relações com a saúde dos trabalhadores/
promoção da saúde.
• Compreender e identificar o processo de adoecimento do trabalhador.
•Compreender o perfil de morbimortalidade dos trabalhadores do município de São Paulo e dos
territórios.
• Conhecer e identificar os acidentes e os agravos relacionados ao trabalho e estabelecer o nexo.
• Sensibilizar quanto a importância da notificação dos acidentes e agravos relacionados ao
trabalho de notificação compulsória
• Identificar o território como o ”locus” de ação de promoção e reconhecer os riscos e danos para a
saúde dos trabalhadores, da população e do ambiente.
• Planejar ações de promoção e prevenção em Saúde do Trabalhador na Rede de Atenção Integral a
Saúde.
• Promover a transversalidade entre a Saúde do Trabalhador e a Rede de Atenção a Saúde – RAS para
desenvolvimento de trabalho educativo e preventivo.
• Formar facilitadores, em Saúde do Trabalhador, nas unidades de Saúde de Rede de Atenção à Saúde.
• Estimular a criação dos Fóruns Regionais de Matriciamento em Saúde do Trabalhador na Rede
de Atenção à Saúde de acordo com a meta 8.8 dos ODS – ONU - agenda 2030.
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Conceito
de

Redes

"...redes são redes de pessoas, se conectam ou
vinculam pessoas, ainda que esta pessoa seja o
diretor da instituição e se relacione através do seu
cargo, mas não se conectam cargos entre si, não se
conectam instituições entre si, não se conectam
computadores entre si, se conectam pessoas.
Por isso é que se diz que redes é a linguagem dos
vínculos, é fundamentalmente um conceito vincular“.
Renove, M Redes em Salud.

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
“A Educação Permanente em Saúde (EPS) traz como marco conceitual a concepção de
trabalho no SUS como aprendizagem cotidiana e comprometida com os coletivos, desse
modo, a capacitação dos profissionais da Rede de Atenção à Saúde, no desenvolvimento de

ações para promoção e prevenção em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, contribuirá no
fortalecimento da educação em saúde ressaltando a importância do cuidado com os
trabalhadores”.
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O Curso é desenvolvido em 09 módulos
Módulo 1
Live de abertura
atividade geral

Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo
6
Ambiente
Módulo
7
Virtual
Módulo 8
Módulo 9
Live de encerramento
atividades regionais
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CONTEÚDO
Módulo 2 - Categoria trabalho como determinante do processo saúde – doença
Módulo 3 – Aspectos do trabalho e promoção em saúde do trabalhador
Módulo 4 – Vigilância em Saúde do Trabalhador

Módulo 5 – Situação Epidemiológica, em Saúde Trabalhador, do Município de São Paulo.
Módulo 6 – Doenças relacionadas ao trabalho –
• Lesões por esforços repetitivos/Distúrbios Osteomusculares relacionados ao trabalho -LER/DORT
• Saúde Mental e Trabalho
• Perda Auditiva Induzida por Ruído – PAIR
• Doenças Pulmonares Ocupacionais.
Módulo 7 – Rede de Atenção Integral à Saúde e Linha do Cuidado em Saúde do Trabalhador na Rede de

Atenção à Saúde
Módulo 8 - Participação Social e Promoção dos Direitos do Trabalhador
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Avaliação

São 65 horas aula, sendo 1 módulo por semana
Há um teste de múltipla escolha ao final de cada Módulo
É necessário tirar a nota 7 em cada módulo com 3 chances de
realização do teste
Há certificação ao final
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Resultados
Quantitativo:
O curso iniciou em setembro de 2014 e foi até junho 2016
Sendo 1 curso com 6 turmas por semestre – 24 turmas no total
Foi disponibilizado 1680 vagas
Em 2019 foi atualizado – com 06 turmas em 2020 e mais 06 turmas
em 2021 em execução
sendo oferecidas em torno de 1500 vagas no total (2020 e 2021)
Participantes:
O curso contempla a capacitação de profissionais
trabalhadores da saúde de diversos pontos da RAS, bem
como, sindicalistas, membros dos conselhos gestores de
Saúde e estagiários.
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Resultados
Qualitativos:

O curso despertou e motivou, em vários serviços e equipamentos de saúde, transformações
concretas no ambiente e nos processos de trabalho promovendo melhorias nas condições e
na execução dos serviços prestados aos usuários.
Realizamos no novembro 2015 um “Encontrão de participantes das Turmas do Curso de
Saúde do Trabalhador”. Participaram mais de 500 pessoas. Neste encontro cada Região
apresentou experiências de êxito que ocorreram a partir do Curso.
Em abril de 2020 realizamos reuniões virtuais, por região, com os participantes do Curso e
os relatos demostram que há um despertar quanto ao que significa esta relação trabalhadosaúde e adoecimento.
O curso mexe com a vida das pessoas...
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Perspectivas
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A constituição dos 6 Fóruns Regionais de Matriciamento em Saúde do Trabalhador na Rede
de Atenção à Saúde de acordo com a meta 8.8 dos ODS – ONU - agenda 2030

Os Fóruns como um espaço para potencializar o apoio matricial em ST, tendo o CRST como
polo articulador das ações de ST em conjunto com a RAS
Neste sentido existe uma experencia na Região Leste, desde o primeiro curso que fizemos.
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OBRIGADO!

“TEMOS DE NOS TORNAR A MUDANÇA QUE
QUEREMOS VER NO MUNDO ”.
Mahatma Gandhi

Contato
dvisat@prefeitura.sp.gv.br
ccmartins@prefeitura.sp.gov.br
ceccimartins@gmail.com.br

