
INVESTIMENTO- PAM ST/ CEREST VALOR
RECURSO A SER UTILIZADO EM AÇÕES PENDENTES (SAÚDE DO 
TRABALHADOR) E OUTRAS NÃO INCLUSAS NESTE PAM 1.188.547,80
curso de especialização em saúde do trabalhador

manutenção da unidade

custeio da unidade nos anos de 2011 e 2012 

passagem aérea

hospedagem

pagamento de curso, congressos

exames

alimentação (intervalo de capacitações)

pagamento de assessoria/prestação de serviços

produção de folder/ boletim

retaguarda de informática/ estruturação de interface entre bancos de dados

estruturação de serviço para arquivamento de documentos

curso de atualização/ formação para usuários do SUS

produção de filmes/ videos

produção de material educativo

manutenção da rede de informática, telefonia e equipamentos

aquisição de equipamentos

RECURSO PARA PAM ST 2011 E 2012 1.000.000,00
TOTAL 2.188.547,80

RECURSO PARA PAM ST 2011 E 2012
AÇÃO VALOR TEMA

Divulgar o fluxo de comunicação das ocorrências de acidentes de trabalho, para os 
meios de comunicação do município, sindicatos, polícias, bombeiros, etc...

10.000,00
ACIDENTES DE TRABALHO

Divulgar os dados obtidos nesta análise em meios de comunicação; 10.000,00 ACIDENTES DE TRABALHO
Capacitar os profissionais envolvidos nos Pronto Atendimentos, Pronto Socorros, 
Hospitais, Unidades Prioritárias de Atenção Primária, Vigilâncias e Cerest, na 
notificação dos acidentes de trabalho graves e fatais através do SINAN;

9.357,00

ACIDENTES DE TRABALHO

Capacitar os profissionais envolvidos nas vigilâncias para investigar os acidentes de 
trabalho graves e fatais notificados;

9.357,00
ACIDENTES DE TRABALHO



Realizar reuniões  periódicas, com objetivo de discutir os acidentes de trabalho 
graves e fatais ocorridos na região e seus desdobramento s;

9.357,00
ACIDENTES DE TRABALHO

Providenciar os recursos materiais necessários para a realização das investigações 
dos acidentes de trabalho graves e fatais notificados;

50.000,00
ACIDENTES DE TRABALHO

Realizar capacitações específicas para cada agravo, de acordo com a natureza do 
serviço de saúde, priorizando os acidentes  de trabalho graves e fatais;

9.357,00
SINAN

Divulgar os dados obtidos nesta análise em meios de comunicação; 10.000,00 SINAN
1.G - Capacitar os profissionais das VISAs para ter olhar para os aspectos da 
organização do trabalho a fim de que possam dar visibilidade ás formas de 
adoecimento por estes aspectos, para tanto utilizar os conhecimentos relativos á 
Ergonomia. Neste ínterim, podem-se realizar vigilâncias com os profissionais do 
CEREST\SUS, GRT\MTe, MPT e sindicatos dependendo da demanda.

50.000,00

LER/DORT

1.C - Capacitar dois profissionais (com exceção do ACS) para os grupos de 
tratamento por 6 semanas, uma vez por semana, por 4 horas para 20 pacientes no 
local. Um serviço por Distrito e um serviço por Município.

50.000,00
LER/DORT

1.E - Realizar um Seminário mostrando os resultados positivos sobre o emprego das 
Práticas Integrativas no tratamento dos agravos a Saúde. A idéia é fortalecer os 
outros municípios, para que possam realizar tais práticas.

20.000,00
LER/DORT

2.A - Realizar 2 capacitações para os Sindicatos no prazo de um ANO, cipeiros uma 
vez para os dois anos, profissionais do DPSS, uma vez para estes dois anos e 
conselheiros locais e municipais, um a cada ano. Todos a serem realizados no 
auditório do CEREST.

4.500,00

LER/DORT

3.A - Promover um Evento a ser realizado em Campinas no segundo semestre de 
2011.

10.000,00
LER/DORT

6.A - Seminário para debater esta situação com atores envolvidos e população: 
Como está a ST para os trabalhadores da Saúde Suplementar

10.000,00
LER/DORT

1.A - Viabilizar a campanha com compra de serviço externo, por meio de licitação de 
Agência Publicitária, para efetivamente realizar esta atividade de abrangência 
regional para o segundo semestre de 2011

50.000,00
TRANSTORNOS MENTAIS

3.A - Realizar evento sobre o Transtornos Mentais relacionados ao Trabalho em 
maio\junho de 2011 para todos os envolvidos, inclusive sindicatos, conselheiros, 
representantes de órgãos como MTe, MPT, Fundacentro, no CEREST em maio ou 
junho de 2011.

50.000,00

TRANSTORNOS MENTAIS

3.B - Curso de Extensão em SM e Trabalho a ser realizado pelo CEREST e os 
profissionais da rede que estão discutindo o tema para segundo semestre de 2012.

150.000,00
TRANSTORNOS MENTAIS

Capacitar rede básica para atendimento de trabalhadores de postos de combustíveis 
(projeto frentista)

9.357,00
INTOXICAÇÃO



Dar continuidade à capacitação da rede básica para atendimento de ex-
trabalhadores da Shell e seus familiares, bem como ex-moradores do Recanto dos 
Pássaros

9.357,00
INTOXICAÇÃO

Promover evento de lançamento das novas fichas, no intuito de sensibilizar gestores 
e profissionais de saúde no primeiro semestre de 2012

9.358,00
INTOXICAÇÃO

Realizar mapeamento de risco 160.000,00 INTOXICAÇÃO
Construir sistema de informação on-line que possa ser alimentado rotineiramente 
com informaçõe obtidas através das vigilâncias em ambientes de trabalho

50.000,00
INTOXICAÇÃO

Promover campanha de informação em massa, voltada aos trabalhadores e à 
população em geral, sobre riscos químicos no trabalho

50.000,00
INTOXICAÇÃO

Promover campanha sobre agrotóxicos em 2012 50.000,00 INTOXICAÇÃO
Promover campanha de informação em massa sobre amianto, de acordo com o  
Programa de Inspeção Sanitária para amianto

50.000,00
AMIANTO

Desenvolver o sistema e iniciar a alimentação regular até final de 2012 50.000,00
AMIANTO

Laboratório de Anátomo-patologia para revisão de lâminas e realização de exames 
imuno-histoquímicos

50.000,00
AMIANTO

TOTAL 1.000.000,00


