XXX Congresso de Secretários
Municipais de Saúde do
Estado de São Paulo

São Paulo/SP

SUS e o direito à Saúde:
política pública com qualidade e sustentabilidade

Título da experiência: AVALIAÇÃO DO PERFIL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE
CONTROLE DE ZOONOSES
Tema da experiência: Gestão de Pessoas, do Trabalho e Educação em Saúde
Autores
Ana Maria Lobo de Noronha 1, Régia Maria da Silva 1, Elisangela Nunes de Oliveira 1, Arlete Gabriel
Cappellari 1, Sonia Maria Rodrigues 1
Instituição
1
PMSP/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO - PMSP/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SÃO PAULO

Resumo
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
O Setor de Saúde do Trabalhador do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) é responsável pela
elaboração e implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), além de
desenvolver ações de saúde voltadas à prevenção de doenças (ocupacionais ou não) e acidentes de
trabalho.
OBJETIVOS
Redução das causas e fatores de risco de doenças e de acidentes de trabalho, visando uma melhor
qualidade de vida dos servidores e satisfação com o trabalho.
METODOLOGIA
Todos os servidores foram submetidos aos exames periódicos de saúde de acordo com a periodicidade e
riscos ocupacionais definidos no PCMSO. Os servidores com idade igual ou superior a 40 anos,
independente do risco ocupacional, foram incentivados a realizarem exames laboratoriais outros que não
contemplados no PCMSO.
RESULTADOS
Foram realizados 858 atendimentos médicos, sendo 407 exames periódicos (94,7%) e 324 avaliações
clínicas. As principais causas de morbidade referidas foram: hipertensão arterial (17%), diabetes (4%),
doenças psiquiátricas (3,9%), tabagismo (11%) e dependência química (0,74%). Foram encontradas
alterações nos seguintes exames ocupacionais: exame físico (0,56%), audiometria (29,5%) e provas de
função pulmonar (33,3%). Quanto aos exames complementares não ocupacionais (facultativos), foram
identificadas as seguintes alterações: hemograma (4), lipidograma (71), ácido úrico (15), glicemia (24),
TSH (8) e PSA (2). Todas as alterações detectadas nos exames receberam orientação através de
tratamento medicamentoso e/ou encaminhamento ao especialista. Os servidores que se declararam
fumantes foram convidados a aderir ao Programa Antitabagismo da Universidade Federal de São Paulo.
Dos 58 fumantes declarados, 22 aceitaram o encaminhamento para tratamento, e destes, 16
abandonaram de fato o vício. Das consultas médicas realizadas, sem considerar o exame periódico de
saúde, foram constatadas as seguintes queixas: gerais (8%), cardíacas (15,8%), respiratórias (16,7%),
gastrointestinais (5%), ginecológicas (0,8%), urinárias (5%), endócrinas (11,7%), neurológicas
(1,67%), oftalmológicas (1,67%), dermatológicas (9%), psiquiátricas (1,67%) e ortopédicas (22,5%).
APRENDIZADO COM A VIVÊNCIA: Os resultados só foram possíveis graças às parcerias firmadas com
estabelecimentos de saúde da rede pública do SUS e com o Departamento de Saúde do Servidor.
Quanto às dificuldades encontradas, é importante ressaltar que houve certa resistência por parte do
público masculino em relação à realização dos exames de prevenção do câncer de próstata.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todas as ações desenvolvidas tiveram o enfoque preventivo, seja por meio da realização dos exames
periódicos, mudança no estilo de vida, campanhas de vacinação e abordagem dos servidores usuários de
tabaco e/ou outras drogas. A realização desses exames possibilitou o diagnóstico precoce de algumas
patologias, bem como o seu tratamento, propiciando melhora nas condições de saúde dos servidores.
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