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RESUMO

 Caracterização do problema. A saúde pública para o enfrentamento da
pandemia da Doença do Coronavírus 2019 (COVID-19) desenvolve ações
voltadas para a população ou para grupos com maior risco de
contaminação. Os profissionais de saúde e trabalhadores de outras
atividades que possuem um papel relevante na disseminação da
Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2 (SARS-CoV-2)
requerem acompanhamento e o planejamento de intervenções para a
prevenção do adoecimento. Nesse contexto, destaca-se a importância da
Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), órgão que visa a promoção
da saúde e a redução da morbimortalidade da população trabalhadora. O
objetivo deste estudo é relatar a experiência dos residentes de
odontologia do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da
Família (PRMSF) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em ações
desenvolvidas junto a VISAT do município de Piraquara - PR, em meio a
pandemia de COVID-19. Descrição da intervenção. As ações
desempenhadas pela equipe incluíram a orientação e fiscalização do
cumprimento das normativas estipuladas pelos decretos municipais e
estaduais no que diz respeito a saúde e segurança dos funcionários e
prestadores de serviço de empresas localizadas no município, bem como
a averiguação de denúncias e acidentes de trabalhos notificadas à
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e na fiscalização do cumprimento
das medidas sanitárias e do uso dos Equipamentos de proteção individual
(EPI) pelos profissionais de saúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Resultados e perspectivas. As ações realizadas em conjunto com a equipe
da VISAT permitiram que os residentes vivenciassem ações de promoção
da saúde do trabalhador e prevenção dos riscos ocupacionais, bem como
permitiram a orientação aos empregadores e encarregados sobre as
medidas necessárias para prevenir a disseminação do SARS-CoV-2 no
ambiente de trabalho. A visitas realizadas nas UBS possibilitaram o
compartilhamento de informações entre os residentes e os outros
profissionais de saúde que atuam na linha de frente. Também permitiram
que a equipe da VISAT pudesse intensificar a fiscalização do cumprimento
dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP) e do uso correto dos EPI
pelos profissionais de saúde, reduzindo o risco ocupacional a qual estes
trabalhadores estão expostos. Considerações finais. Diante do exposto, as
ações de orientação e fiscalização se mostraram valiosas, tanto para
assegurar o cumprimendo das condições necessárias para o
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enfrentamento da pandemia no ambiente de trabalho, quanto para o
enriquecimento da formação dos residentes, possibilitando a vivência da
atuação dos profissionais de saúde na Vigilância em Saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Infecções por coronavírus, Saúde do Trabalhador, Exposição
Ocupacional
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