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ATIVIDADES 
EDUCATIVAS

EQUIPE DA UBS E  REPRESENTANTES DA 
EMPRESA VACINAÇÃO

Introdução: ação embasada pela política do Ministério da Saúde relacionada à Atenção Integral à Saúde do Homem, que
visa qualificar a saúde da população masculina na perspectiva de linhas de cuidado resguardando a integralidade da
atenção. Vários estudos comprovam a maior vulnerabilidade do homem às doenças graves e crônicas, morrendo mais
precocemente que as mulheres. Apesar deste fato, verifica-se que os homens acessam menos os serviços de saúde
que as mulheres.

OBJETIVOS

- Ampliar o acesso dos trabalhadores da 

construção civil vinculados à unidade 

de saúde 

- Prevenir as doenças ocupacionais e os 

principais agravos que acometem a 

população adulta

- Estimular o auto-cuidado

- Inserir a população masculina no 

serviço de saúde

- Verificar as condições sanitárias dos 

alojamentos

-Fortalecer as parcerias com outras 

instituições não ligadas à saúde

CENTRO DE SAÚDE
PARQUE DA  FIGUEIRA

A ATIVIDADE

A atividade foi realizada em uma empresa do setor de construção
civil com cerca de 600 funcionários. Foram elaboradas as ações,
em parceria com a empresa. Participaram das ações e do
planejamento das atividades uma equipe multiprofissional formada
por 2 enfermeiros, 1 fisioterapeuta, 2 auxiliares de enfermagem e
1 agente comunitário. A empresa disponibilizou o local e os
recursos áudios-visuais necessários para a realização das
atividades educativas (datashow). As palestras abordaram temas
sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST), tuberculose
(TB), ergonomia e cuidados no trabalho. A escolha dos temas foi
feita após identificação da grande demanda de trabalhadores que
procuraram o serviço do centro de saúde com sintomas de
doenças sexualmente transmissíveis, distúrbios ósteo-musculares
relacionados ao trabalho (DORT) e casos confirmados de
tuberculose. A positivação dos casos de tuberculose fez com que
a unidade se mobilizasse para conhecer as condições de
moradias desses trabalhadores. Visitas realizadas nos
alojamentos confirmaram a necessidade de uma intervenção no
local. Por se tratar de uma população flutuante, foi organizado um
arquivo a parte a fim de facilitar a localização das fichas de
atendimento, garantindo a continuidade da assistência e
facilitando o controle dos casos.

RESULTADOS ALCANÇADOS E CONCLUSÃO

Grande aumento da procura pelos 
trabalhadores pelo centro de saúde que se 
motivaram a cuidar da sua própria saúde. 
Observou-se o estabelecimento de vínculo dos 
trabalhadores da empresa, com a unidade    
básica de saúde.

A atividade contribuiu para a reflexão da 
equipe a respeito da importância das ações no 
território. As atividades na atenção básica, 
devem extrapolar os muros das unidades de 
saúde, articulando ações educativas de 
promoção com ações de prevenção de riscos e 
agravos, e ações básicas de atenção à saúde    
de grupos prioritários, evitando danos futuros e 
melhorando a qualidade de vida das pessoas.

Contato: Jorge Luis Marques Fernandes
Email: jorgelmf@uol.com.br


	INTERVENÇÃO MULTIPROFISSIONAL EM FUNCIONÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CENTRO DE SAÚDE PARQUE DA FIGUEIRA, CAMPINAS-SP: RELATO DE CASO

