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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(  x  )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

PROJETO PRÓ-SERVIDOR: SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

COMO PRÁTICA EXTENSIONISTA INSTITUCIONALIZADA 

Fernanda Assis Alves - fernanda.alves_18@hotmail.com 
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Luciane Patrícia Andreani Cabral - luciane.pacabral@gmail.com 
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Everson Augusto Krum – everson.krum@uol.com.br
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Cristina Berger Fadel - cbfadel@gmail.com
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Resumo: Justificativa: O projeto surge como uma iniciativa propiciar melhores condições de 

saúde e estilo de vida aos servidores que ocupam cargos de agentes universitários de 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Objetivo: Relatar ações desenvolvidas pelo 

projeto extensionista Pró-Servidor voltado à saúde e qualidade de vida no trabalho de 

servidores da UEPG. Métodos: Trata-se de um relato de experiência. Os servidores foram a 

população alvo. O projeto conta com quatro momentos: reconhecimento da condição de saúde 

do trabalhador; hierarquização dos problemas e definição das diretrizes; elaboração e 

execução da programação; acompanhamento e avaliação. Resultados: Participaram do 

diagnóstico em saúde 629 servidores, sendo suas condições de saúde estratificadas segundo 

risco e necessidade e atendimento ambulatorial individual ou coletivo nas diversas áreas da 

saúde. Na sequência os servidores com maiores demandas em saúde foram atendidos nos 

ambulatórios de odontologia 70, fisioterapia 69, educação física 50 e medicina 130. 

Conclusão: O presente projeto consiste em uma atividade extensionista eficiente, capaz de 
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melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e  uma vivência diferenciada aos acadêmicos, 

dado que é possível trabalhar em equipe multiprofissional e ter um contato mais próximo com 

os trabalhadores. 

Palavras-chave: Vigilância em Saúde do Trabalhador; Equipe Interdisciplinar de Saúde; Relações Comunidade-

Instituição. 

PROJETO  

Projeto Pró Servidor: Saúde e qualidade de vida no trabalho. 

PÚBLICO-ALVO  

Servidores, nas funções de agentes universitários, da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG). 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, PR 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Ambulatórios de saúde do Campus e centro e uma sala da Fazenda Escola da UEPG 

JUSTIFICATIVA 

   No presente momento as reflexões acerca da atenção integral à Saúde do 

Trabalhador (ST) vêm ocupando espaço na agenda de gestores de políticas públicas, visando 

melhorias dos agravos relacionado ao trabalho . Os gestores têm buscado estratégias que 

visam à promoção da saúde e à redução da morbimortalidade da população trabalhadora, por 

meio da integração de ações que intervenham nos agravos e em seus determinantes, 

decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos e de Doenças Crônicas 

não Transmissíveis (DCNT), principal agravos que acomete a população adulta brasileira , 

incluindo-se aqui trabalhadores. 

Considerando a importância que as condições no ambiente de trabalho assumiram nos 

últimos anos, a preocupação com aspectos ligados ao bem-estar e a qualidade de vida de 

trabalhadores assume então revelada importância. Neste viés, a UEPG (Universidade Estadual 
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de Ponta Grossa) inicia o Projeto Pró Servidor , o qual visa conhecer e melhorar a saúde e 

qualidade de vida de seus servidores, com ações individuais e coletivas.  

                 

OBJETIVOS 

Relatar as ações desenvolvidas pelo projeto de extensão Pró-Servidor voltado à saúde 

e qualidade de vida de servidores da Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

METODOLOGIA 

 O presente trabalho retrata as ações desenvolvidas pelo projeto de extensão intitulado 

“Pró Servidor: Saúde e qualidade de vida no trabalho” uma parceria dos Departamentos de 

Odontologia e de Enfermagem e Saúde Pública e do Hospital Universitário Regional dos 

Campos Gerais (HURCG) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

 Conta com a participação de duas graduandas de enfermagem, residentes 

multiprofissionais em saúde de diversos programas, (enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, 

fisioterapeutas, assistentes sociais), duas agentes universitários e cinco professores. 

  A população alvo das ações são servidores que ocupam os cargos de agentes 

universitários de da instituição. As atividades são desenvolvidas em quatro momentos, como 

proposto por Matus (1993) para o Planejamento Estratégico Situacional, a saber: 

reconhecimento da condição de saúde do trabalhador; hierarquização dos problemas e 

definição das diretrizes; elaboração e execução da programação; acompanhamento e 

avaliação. 

RESULTADOS 

O projeto iniciou suas atividades em outubro de 2018 e no presente momento 

encontra-se no terceiro momento do seu planejamento. Estes momentos serão descritos a 

seguir: 

1º Momento - Reconhecimento da condição de saúde do trabalhador 
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O rastreio da condição de saúde ocorreu no mês de outubro no ambulatório do Campus 

Central, nos meses de outubro a dezembro no ambulatório do Campus Uvaranas e no dia 

17/12/2018 na Fazenda Escola e mobilizou a participação de 629 servidores. Em todos os 

espaços, a atuação foi sistematizada da mesma maneira: foram criadas cinco estações de 

saúde prevendo as atuações nos campos da Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Serviço 

Social e Odontologia. 

Na primeira estação, conduzida por profissionais de serviço social ou farmácia, 

utilizou-se de perguntas inerentes as características sociodemográficas e laborais, 

autopercepções em saúde, diagnósticos prévios, entre outros, compilados por meio de 

instrumentos utilizados pelo Ministério da Saúde para diagnóstico situacional de saúde dos 

brasileiros (PNS, 2013; PNAD, 2015).  

Em seguida, os trabalhadores eram conduzidos para a segunda estação, a qual 

pertencia aos profissionais de enfermagem. Nela, foi realizado um exame físico de 

enfermagem atentando para aspectos como sinais vitais, sinais e sintomas, presença de dor 

física, sinais e sintomas de crise hipertensiva, exame físico da cabeça, pescoço, tórax, 

abdômen, membros e questões relacionadas à saúde da mulher. Além disso, foi realizado 

exame eletrocardiograma. 

Na estação correspondente de fisioterapia, foram levantados questionamentos 

relacionados à presença de dor no corpo, medidas antropométricas, teste de flexibilidade, bem 

como o teste de bioimpedância (Figura 1). 

Figura1-Atendimento da fisioterapia na primeira etapa do projeto 

 

Legenda- Atendimento de fisioterapia na primeira etapa do projeto 
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Por último, os profissionais de odontologia realizavam exames clínicos bucais de 

doenças consideradas prevalentes na população de trabalhadores, além de um questionário 

geral sobre a saúde bucal dos servidores. 

Para finalizar, os trabalhadores passavam por um acolhimento final, onde os que 

relatavam utilizar medicamentos respondiam sobre a forma de utilização. Caso contrário, 

explanava-se sobre as próximas etapas do projeto, bem como sobre a devolutiva das 

informações. Além disso, era entregue o atestado para comprovação da participação no 

projeto juntamente com uma lembrança de agradecimento. 

           Encerrada a primeira etapa e com base nos achados iniciais, deu-se início a segunda 

etapa do projeto. 

 

2º Momento – Hierarquização dos problemas e definição das diretrizes 

Nesta etapa foi realizada a estratificação individual de risco para doenças crônicas, 

necessidade de atendimento odontológico, fisioterápico, enfermagem e médico de acordo com 

os dados compilados na primeira etapa, e direcionamento das ações de saúde e periodicidade 

sugerida de retorno ao projeto.  

A partir desta, a equipe de saúde definiu o plano de cuidado em saúde para cada 

servidor, sob a ótica da clínica ampliada, com intervenções multiprofissionais individuais e 

coletivas, e com a oferta de cuidado à pessoa, e não apenas ao seu adoecimento, o qual será 

ser realizado em ambulatório próprio.  

Vale destacar que nesta etapa os servidores estão recebendo via e-mail e impressa o 

resultado de seu diagnóstico individual e orientações para cuidado em saúde. 

 

3º  Momento – Elaboração e execução da programação 

           Após identificados os níveis de prioridade e a aplicação de atendimentos individuais e 

coletivos, iniciou-se o terceiro momento, em março de 2019. Esta fase continua em 

andamento e tem caráter de continuidade permanente. 
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  Para este fim, foram criados ambulatórios de fisioterapia, para atenção individual e 

coletiva fomentado pelos residentes e tutores fisioterapeutas do HURCG, e disponibilizado, 

em parceria com o Departamento de Odontologia, uma clínica odontológica, para atendimento 

especialmente para os servidores da UEPG. Ainda foram criados grupos para realização de 

atividades físicas, coordenado pelos residentes e tutor de educação física do programa de 

residência multiprofissional de reabilitação do HURCG. Além disso, são disponibilizadas 

consultas médicas de acordo com a classificação de risco de cada trabalhador. 

 Até o momento 69 servidores foram beneficiados pelo atendimento fisioterápico, 70 

receberam atendimento odontológico, 50 acompanhamento em grupo com educador físico e 

130 passaram pelo acompanhamento médico.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O “Pró-Servidor”, é um projeto de extensão inovador na prestação de cuidados em 

saúde no ambiente de trabalho e na busca de melhor qualidade de vida dos servidores. Tem 

beneficiado de forma significativa muitos servidores da instituição, propiciando maior acesso 

aos serviços de saúde, de forma gratuita e de qualidade; maior informação da sua própria 

condição de saúde e empoderamento para o autocuidado e mudança de estilo de vida. 

              Ressalta-se ainda que o projeto extensionista vem oportunizando uma vivência 

diferenciada aos extensionistas envolvidos, dado que é possível trabalhar em equipe 

multiprofissional e ter um contato mais próximo com os trabalhadores, facilitando a criação 

de vínculo e possibilitando uma atenção mais humanizada e integral durante os atendimentos 

que estão sendo realizados.  

APOIO 

Hospital Universitário Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva e Universidade 

Estadual de Ponta Grossa - PR. 
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