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O programa
O Programa Fiocruz Saudável é um
programa institucional, que está em
consonância com as diretrizes da
política institucional expressa nas teses
do Relatório Final do VIII Congresso
Interno da Fiocruz (2018) em especial
na Tese 6 e que visa assegurar a
promoção, o alcance e a manutenção
da condição de instituição saudável e
ambientalmente sustentável. Surgiu da
necessidade de se definir um programa
institucional que incorporasse as
dimensões laboral e ambiental às
práticas da pesquisa, ensino, serviço
e desenvolvimento tecnológico da
Fiocruz. A integração dos campos
temáticos de intervenção da Saúde do
Trabalhador, da Biossegurança e da
Gestão Ambiental tem sido a estratégia
para a sustentação do programa
na Fiocruz. Tais propostas, foram
sistematizadas no âmbito das reuniões
dos Grupos de Trabalho, Comitês
Gestor e Executivo do Programa Fiocruz
Saudável.
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O Programa desenvolve projetos, cujas
atividades incentivam a participação
dos trabalhadores em estratégias
que visam a promoção da saúde e
promovem a diminuição de riscos,
bem como, a redução do impacto
ambiental gerado pelas atividades
da instituição. Dessa forma, o Fiocruz
Saudável busca contribuir para
o desenvolvimento institucional,
para que a Fundação Oswaldo
Cruz, enquanto instituição pública
estratégica para o fortalecimento da
ciência e da saúde pública no país,
continue a avançar em sua missão,
especialmente diante do cenário da
maior crise sanitária desse século,
provocada pela epidemia da Covid19.
Nesse sentido, a Fiocruz tem dado
respostas à altura desse desafio, tanto
no que se refere às necessidades da
sociedade brasileira, às transformações
nos processos de trabalho, de
produção de conhecimento e inovação
tecnológica, quanto no que se refere
às transformações na gestão pública,
sempre visando o fortalecimento do
Sistema Único de Saúde (SUS).

A ATUAL VERSÃO DO PROGRAMA
FIOCRUZ SAUDÁVEL (2021) CONTA
COM OS SEGUINTES PROJETOS EM
ANDAMENTO:
1.

ATUAÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL E

TRABALHO NA FIOCRUZ
2.

CORAL FIOCRUZ

3.

CIRCUITO SAUDÁVEL

4.

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO

PARA APOSENTADORIA (PPA)
5.

PROERGO – AÇÕES DE ERGONOMIA JUNTO AOS

TRABALHADORES DAS UNIDADES DA FIOCRUZ
6.

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS

DOS RESTAURANTES E LANCHONETES DA FIOCRUZ
7.

ESTRATÉGIAS PARA A GESTÃO DO RUÍDO E

SUBSTÂNCIAS OTOTÓXICAS NA FIOCRUZ – FASE 3
8.

PROJETO TERRAPIA COM FORTALECIMENTO DA ÁREA

DE AGROECOLOGIA
9.

CHEF CIRCUITO SAUDÁVEL

10.

DIÁLOGOS COM A ENFERMAGEM: VIVENCIANDO A

MATERNIDADE NO TRABALHO
11.

FEIRA AGROECOLÓGICA JOSUÉ DE CASTRO SABERES

E SABORES
12.

AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

(A3P) NA FIOCRUZ
13.

PROGRAMA FIOCRUZ SAUDÁVEL NAS REGIONAIS

14.

VIGILÂNCIA DOS AMBIENTES E PROCESSOS DE

TRABALHO DA FIOCRUZ
15.

PROMOVER A INTEGRAÇÃO, A INCLUSÃO E A

EQUIDADE EM TODA A SITUAÇÃO DE TRABALHO
16.

PLANO DE COMUNICAÇÃO FIOCRUZ SAUDÁVEL

17.

SAÚDE DO TRABALHADOR E ERGONOMIA EM HOME

OFFICE (STERH)
18.

MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL

(MONIVAC)

Fiocruz Saudável
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1. Atuação
integrada em
Saúde Mental
e Trabalho na
Fiocruz
A promoção da saúde mental
no trabalho vem se constituindo
como uma diretriz fundamental,
considerando desde demandas
específicas das unidades até
questões
que
atravessam
o conjunto da instituição,
especialmente no que tange
aos processos, condições e
relações de trabalho. Com base
neste entendimento e a fim de
consolidar e integrar ações de
atenção e promoção em torno
desse tema na instituição, é
que a meta Atuação Integrada
em Saúde Mental e Trabalho na
Fiocruz foi incluída no Programa
Fiocruz Saudável, tendo como
objetivos específicos: estimular
a integração institucional na
promoção da saúde mental
no trabalho, aprimorando os
métodos de intervenção nos
ambientes, processos e relações
de trabalho; ampliar o debate e
difundir conhecimentos sobre
o tema na instituição, além de
qualificar análises e dados que
subsidiem o enfrentamento
das vulnerabilidades junto aos
trabalhadores da Fiocruz.
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AÇÕES DESENVOLVIDAS
Contato:

(21) 3836-2221/3836-2189
E-mail: psicologia@fiocruz.br

•
Diálogos em Saúde Mental e Trabalho: são
encontros com os serviços de gestão de pessoas para
tratar de processos de trabalho e fatores institucionais
em suas relações com o sofrimento dos trabalhadores
e/ou produção de saúde no trabalho, construindo
estratégias coletivas de acolhimento e acompanhamento
dos trabalhadores;
•
Mapa da rede de atenção: levantamento
atualizado de serviços da rede em Saúde Mental para
facilitar encaminhamentos internos e externos dos
trabalhadores;
•
Conversas sobre o Trabalho: oficinas realizadas
nas unidades com equipes que apresentem demandas
relacionadas ao sofrimento psíquico em seus processos
de trabalho;
•
Organização de seminários, encontros, rodas de
conversa sobre saúde mental e trabalho: espaços de
disseminação de informações, discussão e troca de
experiências, abertos à comunidade Fiocruz ou voltadas
às demandas das unidades.

Fiocruz Saudável

5

2.
Coral
Fiocruz
O Coral iniciou suas atividades
em 1999 e se consolidou como
espaço plural e democrático,
contando com a participação
de trabalhadores dos mais
diversos setores e categorias
profissionais.
Contribuindo,
através da atividade criativa
e artística, para melhorar o
desempenho profissional e
aliviar as tensões diárias no
trabalho, constituindo-se como
uma atividade de promoção
da saúde. As atuações em
eventos
institucionais,
transformaram o coral em um
veículo cultural da Fiocruz
que traduz com entusiasmo,
criatividade, dedicação e beleza
o compromisso ético com a
sociedade.
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AÇÕES DESENVOLVIDAS
Os encontros acontecem sempre às terças e quintas-feiras,
de 12h às 13h30, na Tenda da Ciência. Para se inscrever,
basta ter um vínculo com a Fiocruz, gostar de cantar e
acessar o site: www.coralfiocruz.com

Contato:

coralfiocruz@gmail.com
https://www.coralfiocruz.com

Fiocruz Saudável
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3. Circuito Saudável

O Circuito Saudável vem sendo desenvolvido pelo Núcleo de Alimentação, Saúde
e Ambiente (Nasa/CST/Cogepe) desde 2014, e é destinado à melhora do estado
nutricional e de saúde dos trabalhadores da instituição, levando em conta os
exames periódicos e critérios estabelecidos pelo programa. O Circuito Saudável
correlaciona fatores ligados ao processo de trabalho e ao possível adoecimento
do trabalhador, tendo como principal objetivo, promover ações de vigilância
nutricional, educação alimentar e de saúde do trabalhador, visando à prevenção e
o controle das doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores de riscos.
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AÇÕES
DESENVOLVIDAS
O programa incentiva a
adoção de hábitos alimentares
saudáveis e a prática de exercício
físico, a partir de atendimentos
nutricionais individualizados,
rodas de conversas, oficinas
culinárias, exercício físico
e elaboração de planos de
exercícios individualizados.
As rodas de conversas,
intituladas ‘circuito de temas’,
abordam assuntos como:
rotulagem dos alimentos,
alimentação consciente, mitos
e verdades sobre alimentação
saudável, dentre outros temas,
visando à saúde do trabalhador.
As atividades ocorrem no
decorrer do ano, de forma
simultânea
nas
unidades
do campus Manguinhos e
Regionais.

Contato:

(21) 3836-2118
E-mail: nasa@fiocruz.br/
circuito.saudavel@fiocruz.br
Fiocruz Saudável
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4.
Desenvolvimento
do Programa de
Preparação para
Aposentadoria
(PPA)

O PPA teve início em 2010 e realiza ações
anualmente com o objetivo de promover
espaços de reflexão, cuidado e orientação
para os trabalhadores da Fiocruz no
processo de transição para aposentadoria.
Um dos objetivos, é pautar o tema na
instituição e possibilitar a elaboração de
políticas de gestão do conhecimento, além
de refletir sobre a centralidade do trabalho
em um período de tanta complexidade.
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AÇÕES DESENVOLVIDAS
Anualmente são abertas
inscrições
para
os
trabalhadores da Fiocruz
independentemente
do vínculo, através de
um formulário on-line.
Confirmada a inscrição,
uma entrevista individual
é agendada e na sequência
o trabalhador é convidado
a participar de uma
programação com módulos
temáticos planejados com
base no perfil do grupo.
Podem participar do PPA
todos os trabalhadores
(servidores, terceirizados e
bolsistas) que estejam em
uma das situações abaixo:
•
Há
dez
anos
de
alcançar
as
condições
mínimas
para aposentadoria em
qualquer uma das possíveis
regras;
•
Já
estejam
recebendo
abono
de
permanência;
•
Possuam indicação
de aposentadoria por
invalidez pela perícia
médica;
•
Estejam há dez
anos da aposentadoria
compulsória, que ocorre
quando
o
servidor
completa 75 anos;
•
Trabalhadores
que se aposentaram nos
últimos dois anos.

Contato:

(21) 3836-2726
E-mail: ppa@fiocruz.br

Fiocruz Saudável
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5. Proergo

Ações de ergonomia junto aos
trabalhadores das unidades da Fiocruz
O
Proergo
recebe
solicitações por questões
relacionadas ao processo
de
saúde-doença
no
trabalho, orientações que
subsidiem a concepção
de projetos arquitetônicos
e
exigências
de
melhoramento contínuo de
processos de certificação de
qualidade, desenvolvendo
ações
que
podem
abranger uma unidade
ou um departamento,
quando envolve mais
de um setor, serviço
ou equipe. Em tempos
de pandemia, tornouse
necessário
utilizar
recursos
tecnológicos
para viabilizar a realização
do programa de forma
remota, proporcionando
sua realização em unidades
regionais.
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AÇÕES DESENVOLVIDAS
•
Realiza o diagnóstico de situações de trabalho com ênfase na formação para ação;
•
Construção coletiva de propostas de melhoria;
•
Subsidiar gestores na tomada de decisões para implantação
e
monitoramento
de
melhorias
das
condições
de
trabalho;
•
Auxiliar na intermediação entre os diversos serviços/unidades da instituição
envolvidos no processo de planejamento e adequação do trabalho às mudanças pactuadas.

Contato:

A ação e está disponível para todos os
trabalhadores das unidades da Fiocruz, basta
realizar a solicitação pelo link:
https://bityli.com/9GmRd
Fiocruz Saudável
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6.

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES
HIGIÊNICO SANITÁRIAS DOS
RESTAURANTES E LANCHONETES DA
FIOCRUZ

O projeto Restaurantes e Ambientes alimentares da Fiocruz acontece desde 2011, e
visa a melhoria das condições higiênico-sanitárias dos restaurantes e lanchonetes na
instituição. Se propondo a atuar em conjunto, fornecendo suporte técnico ao gestor
e/ou fiscal de contrato das unidades de alimentação e nutrição, numa perspectiva
estratégica de aprimorar as condições higiênico sanitárias das unidades produtoras
de alimentação da Fiocruz.
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AÇÕES
DESENVOLVIDAS

Realização de visitas técnicas
e
inspeções
sanitárias
nos
restaurantes e lanchonetes internos
e estabelecimentos produtores e
comercializadores de alimentos, que
irão gerar a emissão de relatórios que
proporcionem a discussão e a tomada
de medidas necessárias para a garantia
da segurança alimentar e nutricional
dos trabalhadores da instituição.

Contato:

(21) 3836-2118
E-mail: nasa@fiocruz.br

Fiocruz Saudável
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7.

Estratégias para
a gestão do ruído e
substâncias ototóxicas
na Fiocruz – Fase 3

O projeto foi criado em 2012, com os objetivos de identificar a exposição ao ruído/
substâncias ototóxicas, propor medidas mitigadoras e ações voltadas para a atenção à
saúde dos trabalhadores da Fiocruz. Além disso, realiza avaliações da qualidade acústica
das edificações e controle de ruído nas fontes sonoras, visando a implementação do
Programa de Controle do Ruído e Proteção da Saúde Auditiva na instituição e a elaboração
das Diretrizes de Qualidade Acústica de Estabelecimentos e Serviços de Saúde, que
permitam atuar preventivamente na redução da exposição dos trabalhadores ao ruído,
assim como, na criação do Observatório Permanente do Ruído na Fiocruz.
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AÇÕES DESENVOLVIDAS

A equipe responsável pelo projeto realiza
avaliação do ambiente sonoro, medições
de níveis de pressão sonora e elabora
relatórios situacionais com propostas de
intervenção nos ambientes e processos
de trabalho, identificando a exposição ao
ruído e/ou substâncias ototóxicas, bem
como, aos agravos decorrentes dessas
exposições, buscando relacionar seus
efeitos às características ambientais. Além
de, oferecer aos trabalhadores a realização
de exames clínicos audiológicos para
acompanhamento da saúde auditiva.

Contato:

projetoruido@fiocruz.br
Avaliação do ambiente sonoro:
(21) 3836-2714
Pedidos de exames audiológicos:
(21) 2598-2965

Fiocruz Saudável
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8.

Projeto Terrapia com
fortalecimento da área de
agroecologia

O Projeto Terrapia - Alimentação Viva e Agroecologia na
Promoção da Saúde, teve início em julho de 1997, como parte
das ações de Promoção da Saúde do Centro de Saúde Escola
Germano Sinval Faria (CSEGSF) da Escola Nacional de Saúde
Pública (Ensp) e em 2015 passou a integrar o Programa Fiocruz
Saudável, desenvolvendo ações direcionadas aos profissionais
do campus e atuando no entorno de Maguinhos. Atualmente,
as atividades são desenvolvidas em um espaço aberto (com
uma praça de alimentação e varanda), em um ambiente de
cultivo biológico.
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AÇÕES
DESENVOLVIDAS

O Projeto Terrapia oferece cursos livres e gratuitos de
alimentação viva, agroecologia e bioconstrução, para
o público em geral (independente da escolaridade),
semeando a promoção da saúde. Os cursos e oficinas
envolvem a produção de sementes germinadas e
brotos, preparo dos alimentos na culinária viva, além
de conversas sobre hábitos de vida com compromisso
ambiental. Estimula-se as mudanças de hábitos
alimentares e as práticas de autocuidado utilizando
recursos naturais, sensibilizando o participante para
assuntos relacionados à ecologia e reafirmando a
relação entre saúde e ambiente natural.

Contato:

(21) 2598-2659
E-mail: terrapia.terrapia@gmail.com
Instagram: @projeto_terrapia
www.terrapia.com.br

Fiocruz Saudável
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9. Chef Circuito Saudável

O Chef Circuito Saudável é um
concurso de culinária realizado
na Fiocruz pelo Núcleo de
Alimentação, Saúde e Ambiente
(Nasa/CST/Cogepe),
sendo
desenvolvido a partir das oficinas
culinárias do programa Circuito
Saudável. Visa a valorização
da alimentação saudável, a
mudança de hábitos alimentares
e o estímulo à produção do
próprio alimento num ambiente
de sociabilidade e interação.
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AÇÕES
DESENVOLVIDAS

O programa, em parceria com
a assessoria de comunicação
do Fiocruz Saudável e da
Coordenação de Gestão de
Pessoas (Ascom Cogepe), realiza
a ampla divulgação da fase de
inscrições das receitas; realiza
a seleção de receitas seguindo
critérios baseados no Guia
Alimentar da População Brasileira
e os Alimentos Regionais
Brasileiros, do Ministério da
Saúde, organiza a apresentação
dos pratos e degustação pela
banca de jurados, premiando
os primeiros lugares. Ao final
do concurso, um livro com as
receitas saudáveis apresentadas
pelos trabalhadores é produzido
e publicado.

Contato:

(21) 3836-2118
E-mail: nasa@fiocruz.br/
circuito.saudavel@fiocruz.br

Fiocruz Saudável
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10. Diálogos com a enfermagem:
Vivenciando a maternidade no
trabalho
O grupo foi criado em 2018 com o objetivo
de ser um espaço de discussão sobre
a maternidade e o trabalho, visando
oferecer orientações sobre os cuidados
durante a gestação, parto e pós-parto.
Voltado para as mães da Fiocruz, o grupo
apoia a trabalhadora no retorno ao
trabalho pós-licença maternidade, além
de intervir nos processos e ambientes de
trabalho que ofereçam risco a saúde da
gestante.
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AÇÕES DESENVOLVIDAS

Realização de encontros, que acontecem toda segunda
terça-feira do mês, sempre às 14h, abordando temas
diferentes referentes à realidade da maternidade.
Para participar, basta se inscrever pelo link divulgado
mensalmente pela Ascom Cogepe, através da lista de
e-mail. O programa oferece, também, atendimentos
individualizados, sob demanda.

Contato:

(21) 3836-2191
E-mail: enfermagem.nust@fiocruz.br

Fiocruz Saudável
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11. Feira Agroecológica
Josué de Castro Saberes
e Sabores

A feira existe desde 2014 e foi iniciada durante a Semana do Meio Ambiente da Escola de
Saúde Pública da Fiocruz (Ensp/Fiocruz), sendo um projeto de cooperação sócio técnica
entre a unidade e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz), em
parceria com organizações sociais e o Terrapia e recebe apoio do Projeto Fiocruz Saudável.
Os objetivos centrais são, fortalecer a agricultura familiar agroecológica na cidade e estado
do Rio de Janeiro, aproximar os ‘campos saúde e agroecologia’, fortalecer a discussão
sobre alimentação saudável, soberania e segurança alimentar e nutricional, e possibilitar
o acesso dos trabalhadores e estudantes a produtos saudáveis e agroecológicos.
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Contato:

flavia@ensp.fiocruz.br
Facebook: @sustentabilidade.ensp

AÇÕES DESENVOLVIDAS

Realização da Feira Agroecológica Josué
de Castro Saberes e Sabores, que acontece
quinzenalmente, de 9h às 15h, sempre
às quintas-feiras, no pátio da Ensp. Nos
meses de julho e dezembro, ocorre apenas
uma edição.

Fiocruz Saudável
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12.
Agenda Ambiental na
Administração Pública (A3P) na Fiocruz

A Fiocruz aderiu ao programa
A3P, do Ministério do Meio
Ambiente, em junho de 2014
com o objetivo de incentivar os
gestores e a força de trabalho
da instituição à adoção de
práticas de responsabilidade
socioambiental
em
suas
atividades rotineiras, levando ao
uso racional dos recursos naturais
e bens públicos, às licitações
e construções sustentáveis, à
gestão adequada dos resíduos
gerados, à qualidade de vida
dos trabalhadores e à sua
sensibilização e capacitação.
Em 2019, após o término do
prazo de validade de cinco anos
do Termo de Adesão inicial, a
Fiocruz renovou sua adesão
por mais cinco anos, criando
uma comissão gestora da A3P
Fiocruz, que foi instituída pela
portaria 5446/2019PR e conta,
atualmente, com a participação
de membros de 14 unidades da
instituição.
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AÇÕES
DESENVOLVIDAS

Elaboração de oficinas e eventos para implantação de
projetos e planos que visam a sustentabilidade das
atividades da instituição e divulgação de medidas que
possam reduzir o impacto ambiental das atividades
desenvolvidas, promover a consciência ambiental e
o uso eficiente de insumos e energia na Fiocruz.

Contato:

E-mail: a3p@fiocruz.br

Fiocruz Saudável
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13.

Programa Fiocruz Saudável
nas regionais

Visa expandir as ações de saúde do trabalhador, propondo
iniciativas de promoção e vigilância sempre em consonância
com os resultados dos exames periódicos em saúde do
trabalhador (SIASS).
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AÇÕES DESENVOLVIDAS

Incentivo
às
ações
voltadas
à
sustentabilidade socioambiental nas
unidades regionais e realização dos
projetos desenvolvidos no âmbito do
Programa Fiocruz Saudável, tais como:
PPA, Circuito Saudável, Proergo, dentre
outros.

Contato:

21 3836-2189
E-mail: secretaria.cst@fiocruz.br

Fiocruz Saudável
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14. Vigilância dos ambientes e
processos de trabalho da Fiocruz

Propõe-se a disseminar informações
relacionadas a relação saúde-trabalho,
ao fluxo institucional de notificação
de agravos relacionados ao trabalho
e às intervenções sobre as causas
associadas.
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AÇÕES DESENVOLVIDAS

Realização de ações de Vigilância em Saúde do
trabalhador (Visat) pela equipe multidisciplinar, nas
unidades da Fiocruz, visando a prevenção de agravos
e a promoção da saúde nos ambientes e processos de
trabalho.

Contato:

21 2598-4514
E-mail:vigilanciast@fiocruz.br

Fiocruz Saudável
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15.
Promover a integração, a
inclusão e a equidade em toda a
situação de trabalho
Em parceria com o Comitê Fiocruz pela Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com
Deficiência e com o Comitê Pró-equidade de Gênero e Raça, tem como finalidade
promover ações institucionais de melhorias, alinhadas com a Tese 11, aprovada no
VIII Congresso Interno da Fiocruz, em dezembro de 2017, bem como, a efetiva inclusão
desses trabalhadores.

32

Fiocruz Saudável

AÇÕES
DESENVOLVIDAS

Integração com os Comitês Fiocruz,
participando
da
divulgação,
planejamento e ações de capilarização
da temática nas unidades e
participação na realização de eventos
anuais relacionados aos temas dos
dois Comitês.

Contato:

21 3836-2189
E-mail: secretaria.cst@fiocruz.br

Fiocruz Saudável
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16.
Plano de
Comunicação Fiocruz
Saudável

A área de comunicação do Programa Fiocruz Saudável
tem como objetivo criar materiais para divulgação
das ações dentro da instituição, bem como, realizar
a cobertura e organização de eventos e apoiar outras
áreas da Coordenação de Saúde do Trabalhador (CST/
Cogepe).
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•

Produção de matérias e de material informativo;

•

Organização, cobertura e divulgação de eventos;

•

Cobertura e divulgação de ações do programa;

•

Produção

e

revisão

de

conteúdo.

AÇÕES DESENVOLVIDAS

Contato:

E-mail: juliana.martins@fiocruz.br
Fiocruz Saudável
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17. Saúde do Trabalhador e
Ergonomia em Home Office (STERH)
A ação STERH foi elaborada em 2020,
em resposta ao cenário imposto pela
pandemia da Covid-19, vislumbrando
as mudanças de configuração do
mundo do trabalho. Atende aos
trabalhadores em home office, estejam
eles de forma integral ou parcial e tem
como objetivo, fomentar a criação
de estratégias individuais, coletivas e
institucionais para promoção da saúde
dos trabalhadores. Considerando o
trabalhador como principal agente do
processo de trabalho, cria espaços de
reflexão coletiva e análise do trabalho
que favoreçam as transformações das
realidades com vistas a ampliar a saúde.
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AÇÕES DESENVOLVIDAS

· Subsidia trabalhadores e gestores com informações
acerca das condições de trabalho e adequações
necessárias;
·
Orientações sobre ajuste e adaptação do posto de
trabalho em home-office;
·
Fomenta a reflexão dos trabalhadores acerca
das condições de trabalho, identificando questões
da relação saúde e trabalho em home-office.

Contato:

A ação e está disponível para todos os trabalhadores das
unidades da Fiocruz, basta realizar a solicitação pelo link:
https://bityli.com/9GmRd ou QRcode:

Fiocruz Saudável
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18.

Monitoramento da Cobertura
Vacinal (Monivac)

Visa aumentar o cumprimento
do calendário vacinal dos
profissionais e bolsistas, com
a substituição da caderneta de
vacinação física pelo aplicativo
móvel ‘Monivac’, que monitora
a cobertura e planejamento
vacinal, em parceria com o
Núcleo de Saúde do Trabalhador
(Nust/CST) e o Programa Fiocruz
Saudável.
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AÇÕES
DESENVOLVIDAS

•
Manter as informações
referentes à vacinação de
profissionais e estudantes da
Fiocruz atualizadas;
•
Envio de notificações,
via celular, sobre histórico
vacinal e próxima imunização,
com as respectivas datas
e vacinas específicas que
precisam
ser
ministradas,
de acordo com as atividades
exercidas. A implantação desse
sistema, acontecerá a partir do
desenvolvimento de um projeto
piloto, em duas unidades:
Instituto Ciência Tecnologia em
Biomodelos (ICTB) e Instituto
Oswaldo Cruz (IOC);
•
Identificação
de
profissionais,
bolsistas
e
estudantes vacinados contra
raiva, para serem submetidos à
análise
sorológica/verificação
do
status
imunológico
(comprovação sorológica de
0,5UI).

Contato:

Flávia Lessa, chefe do Núcleo de
Saúde do Trabalhador (Nust/CST) (21) 2598-4295 ou (21) 3836-2203.
Fiocruz Saudável
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Sobre a saúde do
trabalhador da
Fiocruz
A Coordenação de Saúde do Trabalhador
da Fiocruz (CST/Cogepe) foi criada
em 1996, e é a instância responsável
pela saúde do trabalhador, tendo
como missão assegurar a melhoria
das condições de trabalho mediante
à formulação de políticas, estratégias
e coordenação de ações de vigilância
dos ambientes e processos de trabalho,
de promoção e de assistência à saúde
em conformidade com a política
institucional, priorizando sempre a
participação ativa dos trabalhadores.

Coordenação
de
Saúde
do
Trabalhador
Pavilhão Carlos Augusto da Silva
(21) 3836-2165
secretaria.cst@fiocruz.br

CRÉDITOS

Coordenador geral: Juliano de Lima
Coordenadora técnica: Sônia Gertner
Responsável administrativa: Simone Titiry
Jornalista responsável e organização de conteúdo: Juliana Xavier
Designer gráfico: Marcelo Santos
Apoio: Ascom Cogepe
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Ações de prevenção e de avaliação
de situações de risco nos ambientes
de trabalho fazem parte da missão da
Coordenação, bem como, promover
atividades educativas e de informação
na área de saúde do trabalhador e
refletir sobre questões referentes à
biossegurança e os cuidados com o
meio ambiente. A soma desses fatores,
confere à CST um caráter de vigilância
em saúde do trabalhador, sendo mais do
que simplesmente um serviço de prontoatendimento no Campus da Fiocruz.
Dessa forma, a atuação da Coordenação
está em total consonância com os
objetivos do Programa Fiocruz Saudável
e tem contribuído para o alcance do
desafio de fortalecer a integração entre
saberes e práticas, numa estratégia de
permanente construção de abordagens
interdisciplinares, produção de novos
valores, comportamentos e atitudes,
que envolvam os trabalhadores na
formulação e implementação das ações.

