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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

A Saúde do Trabalhador é o conjunto de atividades que se destina, através das ações de

vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos

trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores

submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Neste sentido o

município de Currais Novos realizou diversas ações com o intuito de levar informações em

saúde aos trabalhadores com a missão de prevenir acidentes e agravos que vitimassem os

mesmos.

Objetivos

Desta forma esse relato visa descrever as ações realizadas junto ao 13° Batalhão de Policia

Militar do Rio Grande do Norte (13 BPMRN) com o intuito de abordar câncer de boca e IST

no geral, bem como prevenção a Covid-19.

Metodologia

A ação teve inicio no mês de julho de 2021 nas dependências do próprio 13 BPM e foi

realizada por meio da vigilância em saúde e da equipe de residentes em atenção básica que

atuam na cidade. Na ocasião os policiais receberam um momento inicial de orientação em

saúde sobre as temáticas, bem como orientação sobre as formas de prevenção e de

abordagem em caso de contaminação, ainda foi avaliado os cartões de vacina para

orientação no tocante a atraso vacinal, ginastica laboral, foram distribuídos preservativos e

afixado cartazes orientativos ao longo das dependências do batalhão. Todos os policiais

foram convidados a realizar testagem rápida para IST (HIV, Sífilis, Hepatite B e C) além de

testagem para Covid-19. Cerca de 120 militares participaram da ação e apenas um deles se

recursou a fazer a testagem, mostrando a adesão do comando e em especial da tropa a

ações dessa natureza. Durante o momento de educação em saúde a equipe percebeu que

acidentes com materiais perfurocortantes eram comuns durante abordagens policiais e que



os mesmos simplesmente limpavam o local e não seguiam nenhum protocolo, logo se

passou a orientar a respeito da conduta a ser seguida diante do acidente e foi instituído no

munícipio um protocolo de atendimento a militares vitimas de acidentes de trabalho com

materiais perfurocortantes durante abordagens.

Resultados

A ação contou com a participação de cerca de 120 militares que foram testados contra HIV,

Sifilis, Hepatites B e C e Covid-19, bem como tiveram seus cartões de vacina avaliados, o

que proporcionou a eles orientação a cerca da importância de procurar a atualização do

cartão de vacina. A ação desencadeou uma série de ações de saúde do trabalhador voltado

para esse publico que passou a acontecer mensalmente e o cronograma dessas ações foi

realizado em parceria com o comando do 13 BPM e com participação de representantes da

saúde, praças e oficiais deste batalhão, contemplando a necessidade destes trabalhadores,

bem como foi elaborado o protocolo de atendimento a militares vitimas de acidentes de

trabalho com materiais perfurocortantes durante abordagens

Conclusões

A ação além de levar informações em saúde valiosas para aqueles profissionais abriu portas

para a compreensão da necessidade de saúde daqueles trabalhadores que muitas vezes

estão invisíveis aos olhos da sociedade, que apenas entendem os mesmos como maquina

da segura pública que nunca podem falhar esquecendo a humanidade e vunerabilidade física

e emocional a que a profissão encontra-se exposta.

Palavras-Chave

Saúde do trabalhador, educação em saúde
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