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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

A saúde e a reabilitação de trabalhadores é um dos maiores desafios contemporâneos para o

campo da saúde pública no Brasil. A complexidade e as tensões que emergem nesta

problemática refletem a multiplicidade e a magnitude dos problemas de saúde e as

repercussões sociais envolvidas, ao tempo em que impõem abertura de agenda pública

específica, construção de novas práticas e formulação de políticas públicas abrangentes que

compreendam e enfrentem a complexidade do problema. (MAENO, 2001; MAENO;

TAKAHASHI; LIMA, 2009). O crescimento da notificação e dos afastamentos do trabalho

decorrentes de doenças ocupacionais, a partir da década de 1990, aumentaram também a

complexidade da discussão sobre a capacidade/incapacidade para o trabalho, tanto na

dimensão técnica, requerendo novas soluções tecnológicas, como na dimensão sociopolítica,

implicando novos arranjos institucionais e relações interinstitucionais, especialmente

considerando as mudanças ocorridas no interior da Previdência Social neste período, assim

como as ações insuficientes sobre este tema no campo da Saúde do Trabalhador (ST), no

Sistema Único de Saúde (SUS) e no movimento social (TAKAHASHI; IGUTI, 2008; SOUZA;

ESTRELA, 2003).

Objetivos

O centro de atenção a saúde do servidor do município de Parnamirim, tem como objetivo

oferecer espaço de promoção e reabilitação da saúde, através do cuidado ampliado, com

foco no bem estar biopsicoemocional; oferecer espaço de convivência e bem estar através

das práticas corporais e mentais, de equilíbrio; promover espaços de diálogos e mudanças

com foco na saúde do trabalhador/servidor, bem como promover espaços de fortalecimento

das ações ensino/serviço em parceria com as IES e dessa forma ser um ponto de formação

de multiplicadores das ações previstas, ofertadas pelo centro.

Metodologia

O centro foi naugurado no dia 28 de outubro de 2021, dia nacional do servidor publico, em

consonancia com o lançamento da politica de vaorização do servidor. Dispõe de espaços de



reabilitação e convivência para atividades corporais de relaxamento, alongamento e

reabilitação com as práticas de meditação, massoterapia, manual e por instrumentos.

Também são ofertadas várias práticas integrativas e complementares como acupuntura,

cromoterapia, terapia floral, aromateria, ventosas e reflexologia podal. O serviço funciona de

segunda a sexta, e recebe os servidores através do referenciamento por gestores e

profissionais de saúde, onde passa por uma avaliação e após identificadas as suas

necessidades, recebem os cuidados da equipe local, através das praticas integrativas, assim

como encaminhamentos aos especialistas e exames complementares, oferecidos pela rede.

Esses servidores são estimulados e sesibilizados a tornarem-se vigilantes da própria saúde,

buscando hábitos saudáveis de vida, aliados a participação das vivências do SERVIAMOR.

As PICS - Práticas Integrativas e Complementares foram institucionalizadas no Sistema

Único de Saúde (SUS) por intermédio da PNPIC- GM/ MS no 971, de 3 de maio de 2006 e

contempla sistemas de saúde complexos e recursos terapêuticos, os quais são também

denominados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de Medicina Tradicional e

Complementar/Alternativa (MT/MCA) (WHO, 2002).

Resultados

De acordo com os objetivos do centro de atenção, esperamos impactar de forma positiva a

saúde do servidor de Parnamirim. De maneira direta, reduzir os agravos provocados pelas

atividades laborais, promovendo bem estar geral e melhorar os índices de condições e

agravos de saúde relacionados ao trabalho. De forma indireta, melhorar a resposta no

atendimento a população, desenvolver ambientes de trabalho saudáveis, inibindo

aposentadorias precoces e licenças de longa duração que implicam em prejuízos para os

serviços, a gestão e os gastos públicos.

Conclusões

O SERVIAMOR, em 6 meses de funcionamento, vem sendo bem avaliado pelos servidores

que tem usufruido do serviço, assim como a procura vem aumentando gradativamente. Em

média, 95% dos pacientes atendidos, saem com os sintomas e queixas iniciais, ausentes ou

reduzidos, mostrando a eficácia das abordagens utilizadas no serviço. As ativadades do

SERVIAMOR, são transversais ás linhas de cuidados de promoção á saúde, saúde do

trabalhador, saúde mental. Em consonancia com a PAS do município, tem o propósito de

ampliar as ações para as linhas de sobrepeso, obesidade e vícios em geral. Dessa forma, o

município de Parnamirim, através do modelo de gestão compartilhada e da inciativa de

construir novos arranjos institucionais , propõe mesas de discussões que tragam novas

visões no tocante a saúde não só do trabalhador mas da população em geral.

Palavras-Chave



Saúde do trabalhador, SUS, PICS, promoção a saúde.



Vídeo

Link

https://youtu.be/15BWjQ7o2do

Imagens

https://youtu.be/15BWjQ7o2do
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