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1. GLOSSÁRIO
ACS – Agente Comunitário de Saúde.
AIS – Agente Indígena de Saúde.
CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.
ESF – Estratégia Saúde da Família (Posto de Saúde).
MICROÁREA – Área de abrangência de cada agente comunitário.
RENAST – Rede Nacional de atenção Integral à Saúde do Trabalhador.
ST – Saúde do Trabalhador
MEI – Microempresário Individual
CAPS – Centro de Atendimento Psicossocial
NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família
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2. INTRODUÇÃO
A elaboração deste projeto parte da necessidade de subsidiar dados que
possam integrar o Plano de Ação do Programa de Saúde do Trabalhador, com
vigência de junho de 2018 e Junho de 2019, fazer o reconhecimento das atividades
exercidas no município, formais e informais, identificar quais são as de maiores
riscos à segurança e saúde do trabalhador e da trabalhadora, elaborar ações de
promoção e prevenção, com base no levantamento de dados do perfil produtivo,
relacionando também o número de estabelecimentos comerciais por microáreas,
dimensionadas pelo setor de planejamento e do setor de atenção básica do
município.
De posse dos dados, a confecção do parque produtivo será necessária para o
dimensionamento das estratégias de execução do plano de ação, que deverá ser
elaborado anualmente pelos serviços de saúde do trabalhador, utilizado como
instrumento de monitoramento e norteador das atividades ao longo da vigência do
plano.
No decorrer do levantamento do perfil produtivo, as características geográficas e
sociais são consideradas fundamentais para o desenvolvimento do diagnóstico que
servirá de base para a construção do documento de referência para o plano de ação
atual.

2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO
Aquidauana é um município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul,
localizado na Mesorregião do Pantanal Sul-Mato-Grossense e na Microrregião de
Aquidauana. Situada na Serra de Maracaju a 139 km de Campo Grande, 203 km de
Bonito, e 180 km a norte do encontro dos rios Aquidauana e Miranda. A cidade
compreende a área desde o Morrinho do Pimentel na divisa com Corumbá e Rio
Verde até Anastácio, ao sul. (IBGE, 2018)
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Entrada de Anastácio-Aquidauana pela BR-262. Fonte: AGECOM-Prefeitura Municipal de
Aquidauana.

Em 1977, o município passa a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do
Sul. Atualmente, a população de Aquidauana beira os cinquenta mil habitantes, o 7º
maior centro urbano do estado. Conectam-se ainda com o município de
Anastácio através da Ponte da Amizade (ponte velha) e da ponte nova que cruzam
o Rio Aquidauana, os dois acessos principais acesso à cidade. A entrada pelo
distrito de Piraputanga constitui a entrada direta para o município de Aquidauana
pela BR - 262, porém a estrada de acesso encontra-se em obras, com previsão de
término para 2018. As duas cidades juntas, Aquidauana e Anastácio, somam mais
de 70 mil habitantes. (IBGE, 2018)
A cidade tem grande importância para o Pantanal pois serve de acesso
terrestre a região. Possui 4 rodovias estaduais e 1 rodovia federal, o que auxilia no
escoamento de produtos e justifica a existência de dois frigoríficos de grande porte e
uma siderúrgica, que empregam a maior parte da mão-de-obra urbana. Devido ao
fato de ser o início do pantanal, possui elevada biodiversidade, propiciando a
atividade de turismo na região. (IBGE, 2018)
O pantanal de Aquidauana apresenta como limites ao norte o pantanal da
Nhecolândia, ao sul a própria cidade de Aquidauana, à leste a serra de Maracaju e a
oeste os pantanais de Miranda e Abobral. O Pantanal de Aquidauana, assim como o
de Miranda, é definido como Alto Pantanal. O clima é subtropical, marcado pelas
cheias que acontecem de outubro a abril, quando a temperatura ultrapassa os 40°C.
De meados de julho até o final de setembro, a região é atingida pela seca, quando
6

há ocorrência de geadas e a temperatura fica em média 15°C. Sua média anual é de
27°C (IBGE, 2018).

Distrito de Camisão – Aquidauana. Fonte: AGECOM - Prefeitura Municipal de Aquidauana

Localização de Aquidauana. Fonte: SEBRAE/MS
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Os dados do IBGE/2010 apontam o município com uma área de 16.057,80
km² representando 4,71% da área do Estado.
A densidade populacional em Aquidauana era em 2015 de 2,78 pessoas por
km², enquanto a média de MS era de 7,36 pessoas por km². O município tinha em
2015, 47.162 habitantes, segundo a estimativa do IBGE. A população do município
cresceu 9% entre 2000 e 2015 em ritmo mais lento que a média do Estado de MS
(28%). (IBGE, 2015)
O município se divide em área rural e urbana, sendo que em território, cerca
de 30% concentra a área urbana e 70% em área rural. Há 11 aldeias indígenas na
área rural com cerca de 9000 indígenas no total, diversos assentamentos e grupos
quilombolas.

Área do APA-Estrada Parque Piraputanga. Extensão territorial de 8.452,1619 (ha).

A taxa média de crescimento anual da população de Aquidauana neste
período foi de 0,55% e a do Estado de 1,64% (IBGE, 2015).
A pirâmide etária da população é a distribuição dos indivíduos de uma
população segundo diferentes grupos de idade (classes etárias).
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A estrutura etária da população aquidauanense pode ser dividida em três
grandes grupos etários: jovens de 0 a 14 anos (26%), adultos de 15 a 60 anos (62%)
e idosos, acima de 60 anos (12%). A grande maioria dos moradores está na faixa
adulta composta por 50% de homens e 50% de mulheres. Aproximadamente 91%
das pessoas com mais de 5 anos são alfabetizadas (IBGE, 2010).
Entre os anos censitários de 2000 e 2010, a quantidade de pessoas do
município de Aquidauana aumentou 5%, mas com a diminuição do tamanho médio
das famílias, o número de domicílios cresceu 20% no mesmo período, passando de
11.440 para 13.686 domicílios no município.
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Percebe-se que a maior parte da população está em idade produtiva e que o
crescimento populacional se deve ao alto índice de natalidade em comparação com
a mortalidade. Em contrapartida, as ofertas de emprego na região são escassas e a
média salarial é baixa, gerando desemprego e desinteresse da vinda de outros
profissionais, respectivamente. O nível de alfabetização é um dos maiores do
estado, porém o número de concluintes do ensino médio cai drasticamente,
apontado que a mão-de-obra se encontra com baixo nível de escolaridade e
consequentemente com menores salários, que impactam nas condições sociais de
manutenção familiar.

2.2 - ASPECTO E PERFIL ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE
AQUIDAUANA
A principal atividade econômica é a pecuária extensiva de cria e recria
sustentada pelas pastagens naturais.
O sistema de criação de gado é feito em grandes propriedades, com poucas
divisões e manejo de rebanho limitado. Também são importantes o comércio e a
agricultura.
Na atividade rural familiar há comercialização de leite, queijo, rapadura, frutas,
verduras, e que atingem em partes alguns mercados da cidade. Assentados,
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comunidades indígenas, quilombolas e trabalhadores de fazendas são os agentes
responsáveis por essa produção da agricultura e pecuária no âmbito da atividade
rural familiar e que se estende na maior parte para a comercialização na área
urbana. Na atividade industrial há empresas de siderurgia, frigoríficos, olaria,
torrefação e moagem de café. Só a siderúrgica emprega cerca de 150 pessoas e os
frigoríficos somam mais 800 empregados. Servidores municipais totalizam cerca de
2000 pessoas, entre concursados e contratados. Servidores estaduais e federais
totalizam cerca de 10.000 pessoas, sendo uma parte do aguamento militar presente
no município.
Possui deficiente nível de cobertura da infraestrutura urbana de serviços: rede
de esgoto (cerca de 19%, segundo a SANESUL), transporte rodoviário, aéreo
(pequenos aviões particulares), cinco supermercados de médio porte, 6 agências
bancárias, cerca de 15 estabelecimentos de hotelaria e pousadas.

Apesar de a maior atividade econômica ser na área rural, o setor do comércio
constitui maior contribuição para o PIB municipal. Diante deste cenário, é estratégico
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para o município de Aquidauana identificar suas potencialidades e as oportunidades
de negócios locais, em especial, aquelas voltadas para as microempresas e
empresas de pequeno porte.
No município de Aquidauana, 0,4% da área era dedicada, em 2006, à
agricultura, principalmente ao cultivo de forrageiras para corte e 65,1% da área era
de pastagens, que abrigaram 803.976 cabeças de bovinos em 2014 (3,8% do
rebanho bovino do Estado) (IBGE).
O gráfico a seguir mostra a distribuição dos domicílios segundo renda per
capita.

As culturas temporárias são aquelas que precisam ser replantadas após a
colheita. A cultura temporária no município de Aquidauana se concentrou, em 2013
no cultivo de mandioca, que ocupou 51% da área de culturas temporárias. As
culturas permanentes limitaram-se a 31 hectares de cultivo de banana, 10 hectares
de cultivo de coco-da-baía e 10 hectares de cultivo de laranja. Dentre os produtos de

12

origem animal, em 2013 destacou-se a produção de 4,5 milhões de litros de leite e
12,7 toneladas de mel de abelha (IBGE).
Em 2012, o Produto Interno Bruto (PIB) do município de Aquidauana atingiu
R$

572.482.000,00. Encontra-se na 17ª posição no ranking do

Estado.

Considerando a população estimada para o mesmo ano pelo IBGE, o PIB per capita,
valor médio por habitante, produzido no município no ano, correspondeu a R$
12.460,70 sendo 43% inferior ao valor médio do Estado de Mato Grosso do Sul, para
o mesmo ano de R$ 21.902,00.
O setor que mais gera valor no município é o de Comércio e Serviços, que
vem aumentando a sua participação nos últimos anos. O setor agropecuário
apresentou expressiva participação no valor da produção de 2012, contribuindo com
cerca de 19% do PIB municipal, enquanto em nível estadual chega a apenas 12%.
A População Economicamente Ativa representa os recursos humanos de uma
economia. Corresponde à parte da população residente que se encontra em idade
de trabalhar e disposta a trabalhar, esteja ou não empregada.
Os dados censitários mais recentes (2010) apontam que a População
Economicamente Ativa do município de Aquidauana era de 19.864 pessoas,
correspondente a 53% da população, sendo que a média do Estado de MS é de
61%.
Entre 2011 e 2014, a quantidade de empresas optantes pelo Simples cresceu
99% no município de Aquidauana, enquanto a média estadual de aumento foi de
80%.
Com o advento da Lei Geral, surgiu a figura do Microempreendedor Individual
(MEI) que permite a formalização da pessoa que trabalha por conta própria. Para ser
microempreendedor individual é necessário faturar no máximo R$ 60.000,00 por ano
e não ter participação em outra empresa.
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Os empreendedores que aderiram ao MEI são pessoas que possuíam
negócios informais, sem nenhum tipo de segurança trabalhista nem direitos
previdenciários, ou seja, ficavam à margem da lei. Entre 2011 e 2014, o aumento da
quantidade de registros de MEI’s em Aquidauana foi de 314%, superior à média
estadual de 150%.
A intensidade com que o município utiliza o seu poder de compras a favor dos
pequenos negócios locais e regionais é considerada mediana, proporcionando
algumas oportunidades aos empresários locais (NIT, 2011). Em 2015, o salário
médio mensal era de 1.9 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em
relação à população total era de 12.9%. Na comparação com os outros municípios
do estado, ocupava as posições 62 de 79 e 52 de 79, respectivamente. Já na
comparação com cidades do país todo, ficava na posição 2500 de 5570 e 2617 de
5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até
meio salário mínimo por pessoa, tinha 38% da população nessas condições, o que o
colocava na posição 24 de 79 dentre as cidades do estado e na posição 3007 de
5570 dentre as cidades do Brasil.
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PERFIL ECONÔMICO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS – AQUIDAUANA MS

Fonte SEBRAE/MS
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2.3 – PERFIL PRODUTIVO E SÉRIE HISTÓRICA
Através dos dados obtidos é possível planificar as informações abaixo:

ANO DE NOTIFICAÇÃO
AGRAVO
2014

2015

2016

2017

TOTAL

1 - ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE E FATAL

93

79

26

36

234

2 - ATMB - ACIDENTE DE TRABALHO COM
EXPOSIÇÃO A MATERIAL

9

15

2

7

33

3 - ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS
(TRABALHO)

0

2

0

5

7

4 - DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO
- LER/DORT

22

31

19

25

97

5 - INTOXICAÇÃO EXÓGENA

3

1

0

10

14

6 - DERMATOSES OCUPACIONAIS

0

0

0

0

0

7 - DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO
- PAIR

6

13

0

0

19

8 - CÂNCER RELACIONADO AO TRABALHO

0

0

0

1

1

9 - PNEUMOCONIOSE RELACIONADO AO
TRABALHO

0

0

0

0

0

10 - TRANSTORNOS MENTAIS
RELACIONADOS AO TRABALHO

13

3

0

8

24

TOTAL

133

144

47

92

429

Fonte: Sinan - Sistema Nacional de Notificações Compulsórias

Na tabela acima, a série histórica demonstra que em 2014 as notificações
foram intensificadas após a surgimento do programa no município (2009) e sua
estruturação (compra de materiais de apoio e carro). A partir de 2015, o índice
começa a cair em virtude das mudanças de equipe e do enfraquecimento das ações.
Em 2017, com entrada de nova equipe no segundo semestre, as notificações
começam a reaparecer devido às ações com os agentes de saúde.
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Nos gráficos abaixo, as barras ilustram as variações da quantidade de
notificações entre 2014-2017:

NOTIFICAÇÕES NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA 2014 - 2017
450
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TRABAL
HO
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PAIR
HO
TRABAL
RT
HO

TOTAL

5

25

10

0

0

1

0

8

92

0

47

ANO DE NOTIFICAÇÃO 2016

26

2

0

19

0

0

0

0

0

ANO DE NOTIFICAÇÃO 2015

79

15

2

31

1

0

13

0

0

3

144

ANO DE NOTIFICAÇÃO 2014

93

9

0

22

3

0

6

0

0

13

133

ANO DE NOTIFICAÇÃO 2014

ANO DE NOTIFICAÇÃO 2015

ANO DE NOTIFICAÇÃO 2016

ANO DE NOTIFICAÇÃO 2017

Fonte: Sinan - Sistema Nacional de Notificações Compulsórias
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NOTIFICAÇÕES NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA 2014 - 2017
250
234
200

150

100

97

93
79

50

0

31
15
13
3
2
1
0
2015

22
13
9
6
3
0
2014

36
25
10
8
7
5
1
0
2017

26
19
2
0
2016

33
24
19
14
7
1
0
TOTAL

ANO DE NOTIFICAÇÃO
1 - ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE E FATAL
2 - ATMB - ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL
3 - ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS (TRABALHO)
4 - DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO - LER/DORT
5 - INTOXICAÇÃO EXÓGENA
6 - DERMATOSES OCUPACIONAIS

7 - DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO - PAIR
8 - CÂNCER RELACIONADO AO TRABALHO
9 - PNEUMOCONIOSE RELACIONADO AO TRABALHO
10 - TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADOS AO TRABALHO

Fonte: Sinan - Sistema Nacional de Notificações Compulsórias

Observa-se que os Acidentes Graves e Fatais são os de maior incidência com
relação aos outros agravos. Os acidentes de LER/DORT, principalmente com CID
M.54 e M.52 (Dorsopatias e Dorsalgias) aparecem em seguida, indicando alto índice
de acidentes nas atividades rurais (campeiros e serviços braçais), frigoríficos
(magarefe, auxiliar de produção), construção (pedreiros, serventes de pedreiro) e
limpeza (serviços gerais).
MORTALIDADE DO MUNICÍPIO DE
AQUIDAUANA (NÃO FETAL)
ÓBITOS POR ACIDENTES DE
TRABALHO (REGISTRADAS NO SINAN)

2014

2015

2016

2017

total

319

296

313

362

1290

3

3

2

2

10

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM
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Em outra perspectiva, o índice de mortalidade do município em comparação
com as notificações de acidentes fatais registrados no SINAN mostra que há uma
lacuna grande de subnotificação derivado da falta de ações efetivas de capacitação
dos agentes de saúde e parceria com órgãos que estão diretamente ligados a esses
índices (polícia militar, polícia civil, instituto médico legal).
Os dados coletados pelos agentes comunitários de saúde do ESF Guanandy
apresentam certa peculiaridade. Por ser parte da área central da cidade, tem a maior
concentração de comerciantes, empresários e pecuaristas. Também residem ali
cerca de 300 aposentados e pensionistas, além de 145 servidores públicos,
diferente das outras áreas. Existem 3 microáreas descobertas (sem agentes) até a
data da coleta dos dados (ares 2, 5 e 7), sendo a última a maior em extensão a beira
do rio Aquidauana, com grande concentração de pescadores que na sua maioria são
trabalhadores formais, parte da colônia de pescadores da cidade.

Mapa da microárea do EFS Guanandy. Fonte: Atenção Básica.

Devido à dificuldade em relação ao tempo para coletar dados, os ESF’s JAM
e Tiago Bogado, disponibilizaram poucas informações dessa microárea. Há grande
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quantidade de trabalhadores informais comparados com outras áreas da cidade,
mas com ocupações diferentes.
Nos dois distritos – Camisão e Piraputanga - situados na Estrada Parque de
Piraputanga, observam-se características comuns entre eles. Um número elevado
de pescadores – na sua maioria informal – com ocupação secundária, diferente dos
pescadores formais da área do Guanandy citada anteriormente. Produções advindas
do cultivo da terra, suinocultura e avícola, também aparecem, sendo que 71,6% são
para o consumo próprio. Há expressivo grupo de artesãos que comercializam seus
produtos para turistas.
As áreas dos ESF’s mais periféricos da cidade como Izaura Baes, Nova
Aquidauana, Trindade, Pinheiro, São Francisco e São Pedro, são áreas com as
maiores concentrações de trabalhadores braçais (pecuária e agricultura), pedreiros e
auxiliares de serviços gerais, sendo majoritariamente informais, que exigem no
máximo, nível médio de escolaridade.
No distrito de Cipolândia – há 92km de Aquidauana, e assentamentos Indaiás
I, II, II e IV, que antecedem ao Distrito, possui famílias com produção agrícola para
consumo próprio, onde apenas 3,6% produzem para a venda. A criação de frangos
de corte e suínos, em sua maioria, são para venda; bovinos para leiteria e derivados;
e cavalos que são usados para manejo no campo. Há predomínio de trabalhadores
informais, sendo cerca de 68,5%, onde apenas 31,5% tem seus direitos garantidos
por lei, estando empregados por fazendeiros próximos ao distrito.

3 – OBJETIVO GERAL
Elaborar o parque produtivo do município de Aquidauana/MS, através de
levantamento do perfil de pessoas economicamente ativas, e dimensionar ações em
saúde do trabalhador e da trabalhadora que visam a prevenção de acidentes
relacionados ao trabalho e a promoção da saúde.
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3.1– OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Traçar e programar as ações em Saúde do Trabalhador com base no
levantamento do parque produtivo no município de Aquidauana durante o
exercício de 2018;
b) Revisar e manter o banco de dados de agravos à saúde do trabalhador na
rede

de

atenção

do

SUS

atualizados,

retroalimentando

as

fontes

notificadoras;
c) Alcançar o maior número de dados que possibilitem chegar o mais próximo
dos quantitativos reais;
d) Fortalecer o Núcleo de Vigilância em Saúde de forma intersetorial e
intrasetorial.

3.1.1 – METAS
a) As ações que serão desenvolvidas após identificação das profissões de
maior risco têm por base o Plano de Ações 2018, com palestras, cursos,
seminários desenvolvidos ao longo do ano. De maio/2018 a novembro/2018,
pretende-se executar duas ações por mês voltadas aos profissionais em
situação de maior risco;
b) O município de Aquidauana atualmente está com 100% de notificações
concluídas (SINAN). Embora ainda haja subnotificação, pretende-se manter
o índice de 100% e reduzir o número de subnotificação em 50%;
c) Na primeira etapa desse projeto, de 22 de fevereiro até 10 de abril de 2018,
pretende-se atingir 60% do levantamento dos dados necessários para a
elaboração do parque produtivo. Na segunda etapa, de 12 de abril até 28 de
maio de 2018, pretende-se concluir os mesmos 60% do levantamento de
dados necessários para elaboração do parque produtivo já revisado e
observada as áreas descobertas;
d) Os dados serão obtidos em parceria com a Atenção Básica, Previdência
Social, Sindicato dos funcionários públicos municipais, Previdência Social,
dados eletrônicos (SINAN, SIM).
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4 – PÚBLICO-ALVO
Esse projeto destina-se há dois públicos que se conectam:
 Aos trabalhadores e trabalhadoras do município de Aquidauana/MS, formal e
informal, com idade ativa (acima de 10 anos) e;
 Aos órgãos relacionados à saúde, municipal, estadual e federal, quanto aos
dados que este levantamento pode trazer e nortear ações de interesse público.

5 – METODOLOGIA
Para executar e alcançar os objetivos supracitados, algumas estratégias foram
planilhadas.
Na primeira etapa, após o curso realizado nos dias 21 e 22 de fevereiro de
capacitação e orientação quanto a busca de informações para o levantamento do
parque produtivo, realizou-se um estudo entre a equipe de saúde do trabalhador
quanto as estratégias que deveriam ser adotadas para sensibilizar os agentes
comunitários de saúde. Organizaram-se reuniões com os agentes para instruí-los e
capacitá-los para identificação das ocupações, estabelecimentos comerciais e tipo
de inserção no mercado de cada membro da família de sua respectiva microárea.
Para auxiliá-los foi desenvolvida uma ficha para entrevista com cada familiar,
esclarecendo-os da importância desse mapeamento e que tinha a finalidade
estatística.
Em virtude do curto prazo para obtenção desses dados, a capacitação dos
agentes se deu no próprio ambiente de trabalho dos mesmos. Todas as 19 unidades
sentinelas (ESF’s) foram visitadas, incluindo as de áreas indígenas (11 aldeias e 3
retomadas, cerca de 9000 indígenas).
Nesse processo as enfermeiras tiveram papel fundamental pela cooperação e
compilação dos dados fornecidos para que a equipe de técnicos possa analisar e
planilhar as informações obtidas.
De posse dos dados, a equipe se dividiu em 2 digitadores, 2 analistas de
informações e 2 pessoas que articulam as eventuais divergências com as fontes.
Dessa forma estimou-se o melhor aproveitamento diante da escassez do tempo e da
sensibilização dos agentes para auxiliar o serviço na obtenção de dados.
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6 – DADOS PRELIMINARES
De posse dos dados, foram elaboradas tabelas que contribuíram com a
identificação das redes sentinelas (13 ESF’s na área urbana, 6 ESF’s na área rural,
4 ESF’s indígenas, 2 hospitais públicos e 1 hospital particular, 1 Pronto Socorro, 1
Centro de Especialidades médicas, 1 Caps, 1Cras, 1 Nasf), todos relacionados e
como porta de entrada para agravos relacionados ao trabalho.
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No quadro geral, as atividades relacionadas ao trabalho rural possuem alta
incidência de acidentes relacionados à cortes e contusões por uso inadequado das
ferramentas além de ter um número expressivo de trabalhadores nesse ramo. Em
seguida, os trabalhadores da saúde, em específico os agentes de serviços gerais,
aparecem com agravos relacionados à ergonomia. Trabalhadores da construção
civil, pedreiros e equiparados, aparecem com agravos relacionados à ergonomia e
dermatoses. A subnotificação dos casos de transtornos mentais dentro da área
educacional, em especial os professores, obstruem as ações que poderiam ser
dedicadas a esse setor, porém de modo empírico a equipe pôde identificar que esse
agravo nessa classe de profissionais é comum e de alta incidência.
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7 – CRONOGRAMA DAS EXECUÇÕES 2018
Levantamento do Perfil Produtivo

22/02 a 10/04

Tabulação dos Dados

28/03 a 10/04

Interpretação dos Dados

28/03 a 10/04

Entrega parcial dos Dados Levantados

11/04

Releitura dos Dados Levantados

13/04 a 13/05

Planejamento das ações para 2018

13/05 a 27/05

Entrega do Plano de Ação 2018

28/05

Execução das Ações Propostas

Jun/2018 à Jun 2019

Elaboração do Plano de Ação 2019

Maio/2019 à Jun/2020
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8 – RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
SERVIÇOS

PESSOAS (ST)
Suporte com

 Daniel Bispo

dados

Confessor

Vigilância
Epidemiológica

Vigilância Sanitária

 Sabrina Rodrigues de
Suporte com
dados e equipe
Suporte com
dados e

Secretaria de Saúde
Indígena

mobilização
social

MATERIAIS
Conexão com
Internet e serviços
de telefonia

Matos
 Angelita dos Santos

3 computadores

Garcia
 Maria Aparecida
Raimundo
 Guilherme Pinheiro da

1 notebook

Silva
 Claudio Leonor
Arguelho

Setor de Tributação -

Suporte com

Prefeitura

dados

Atenção básica -

Suporte com

Carro (Caminhonete

Prefeitura

dados e equipe

do serviço – Diesel)

Suporte com

Resma de papel

dados

sulfite

Previdência Social

1 Datashow

1 impressora
Ministério do trabalho e

Suporte com

Emprego

dados

colorida e 1
impressora P&B
Materiais de

Saúde do Trabalhador

Suporte com
equipe

escritório (caneta,
lápis, pasta)
Alimentação em
atividades de
visitação de distritos
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9 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES
Para a redução da subnotificação pretendem-se ampliar as palestras já
iniciadas no ano de 2017 para capacitar todos os agentes da saúde (enfermeira,
técnica em enfermagem, médicos, agentes comunitários) e identificar os agravos
relacionados ao trabalho.
Outra medida será acompanhar mensalmente as notificações arquivadas na
vigilância epidemiológica que possivelmente possa ter conexão com um acidente de
trabalho que não foi identificado. Dessa forma as subnotificações reduzirão e as
ações poderão ser direcionadas para esses agravos.
A ampliação do quantitativo do perfil produtivo a ser alcançado (60%) pode ser
alcançada com tempo hábil, refutando os dados já coletados e trazendo maior
veracidade para execução das ações programadas para 2018/2019.

10

– REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. População estimada: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e
Indicadores Sociais, Estimativas da população residente com data de referência 1o
de julho de 2017
2. População no último censo: IBGE, Censo Demográfico 2010
3. Densidade demográfica: IBGE, Censo Demográfico 2010, Área territorial brasileira.
Rio de Janeiro: IBGE, 2011
4. Salário médio mensal dos trabalhadores formais: IBGE, Cadastro Central de
Empresas 2015. Rio de Janeiro: IBGE, 2017
5. Pessoal ocupado: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2015. Rio de Janeiro: IBGE,
2017
6. População ocupada: IBGE, Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) 2015 (data de
referência: 31/12/2015), IBGE, Estimativa da população 2015 (data de referência:
1/7/2015)
7. Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2
salários mínimos: IBGE, Censo Demográfico 2010
28

8. Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade: IBGE, Censo Demográfico 2010
9. Matrículas no ensino fundamental: Ministério da Educação, Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015
10. Matrículas no ensino médio: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015
11. Docentes no ensino fundamental: Ministério da Educação, Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015
12. Docentes no ensino médio: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015
13. Número de estabelecimentos de ensino fundamental: Ministério da Educação,
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional
2015
14. Número de estabelecimentos de ensino médio: Ministério da Educação, Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015
15. PIB per capita: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística,
Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA
16. Percentual das receitas oriundas de fontes externas: Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) - Balanço do Setor Público Nacional (BSPN) 2015
17. Total de receitas realizadas: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional,
Registros administrativos 2008
18. Total das despesas realizadas: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro
Nacional, Registros administrativos 2008
19. Mortalidade Infantil: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde - DATASUS 2014
20. Internações por diarreia: Ministério da Saúde, DATASUS - Departamento de
Informática do SUS, IBGE, Estimativas de população residente
21. Estabelecimentos de Saúde SUS: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009
22. Área da unidade territorial: Área territorial brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2017
23. Esgotamento sanitário adequado: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
24. Arborização de vias públicas: IBGE, Censo Demográfico 2010
29

25. Assomasul, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico,
IBGE, PNUD, Secretaria de Estado de Fazenda, Tribunal de Contas, Energisa,
Sanesul, Agesul, BACEN, SAAES E DMAES, Detran, INEP/Ministério da Educação,
Secretaria de Estado de Educação, Instituições de Urbanização de vias públicas:
IBGE, Censo Demográfico 2010

____________________________

____________________________

Daniel Bispo Confessor

Guilherme Pinheiro da Silva

Coordenador do Serviço

Téc. Em Segurança do Trabalho
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