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Introdução 
Sabe-se hoje, que Saúde e Segurança são 

imprescindíveis quando o propósito é manter um 

ambiente de trabalho saudável e produtivo. Tais 

questões estão diretamente ligadas à valorização do 

elemento humano como primordial para o sucesso de 

qualquer organização. 

Em um mundo em que, a cada dia, são crescentes as 

descobertas e inovações tecnológicas, a disseminação 

de informações sobre a prevenção de acidentes e 

doenças do trabalho se torna decisiva para que a 

qualidade de vida no ambiente de trabalho seja 

valorizada.  



Finalidade da Experiência  

(Objetivos) 

GERAL 

 

•Desenvolver a orientação e conscientização sobre a 

importância dos cuidados em saúde bem como orientações 

sobre a importância dos EPIs para a segurança no trabalho. 

 

ESPECÍFICOS  

  

Explanar os agentes prejudiciais à saúde que incidem no 

ambiente trabalho; 

Conscientizar sobre os cuidados em Saúde e Segurança no 

trabalho; 

Orientar e imunizar os profissionais da limpeza pública. 



DINÂMICA E ESTRATÉGIAS DOS PROCEDIMENTOS USADOS: 
( Metodologia) 

A abordagem iniciou através de uma reunião com o 

chefe da limpeza pública do município onde ficou 

acordado da importância da atividade. A atividade foi 

realizada no dia 26 de Julho das 8:00 horas as 

11horas, contou com a presença dos funcionários da 

limpeza Pública do município de José de Freitas. O 

andamento da atividade contou com a  realização de 

orientações sobre a importância do uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), auto 

cuidado com manuseio do lixo, cuidado com a saúde 

em geral, ergonomia, exercícios físicos e orientações e 

imunização através de vacinação.  



RESULTADOS E IMPACTO: 

Os resultados obtidos tiveram reflexo direto na 

autonomia e tranquilidade dos funcionários da limpeza 

pública do município. Este trabalho terá continuidade, 

pois será observado durante o âmbito do trabalho. 

Contudo a intervenção proporcionará melhoria na  

qualidade de vida do trabalho, protagonistas de um papel 

de fundamental importância para a harmonia da vida 

urbana.  
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