OBJECTIVOS da Saúde Ocupacional

ACTIVIDADES da Saúde Ocupacional

O SSO tem como principais Objetivos :

 Articulação com os responsáveis pelos diferentes
serviços;

 Prevenir e Reduzir os Riscos Profissionais;

 Visitas aos locais de trabalho;

 Proteger e Promover a Saúde dos Trabalhadores;

 Identificação dos perigos e análise dos riscos;

 Promover a Humanização das Condições de
Trabalho;
 Promover a Satisfação Pessoal dos Profissionais;
 Contribuir para Melhores Níveis de Desempenho.

 Avaliação da exposição aos riscos identificados;
 Propostas de implementação de medidas de proteção coletiva;
 Participação na seleção e na avaliação da adequação de equipamentos de proteção individual;

 Análise dos acidentes e incidentes de trabalho;
 Caraterização dos postos de trabalho;

ACTIVIDADES da Saúde Ocupacional

 Realização de exames de saúde; entrevistas e
consultas de enfermagem;

 Promoção de ações de formação/sensibilização
para trabalhadores em geral e elementos do SSO;
 Realização de atividades e programas executados
em cooperação com os trabalhadores.

 Atualização do estado vacinal dos trabalhadores;
 Desenvolvimento de programas específicos de
vigilância nos trabalhadores de maior risco;
 Participação de suspeitas de doenças profissionais;
 Reclassificação e recolocação de trabalhadores
com problemas de saúde;

Adaptar o Trabalho ao
Homem…

e cada Homem à sua

profissão!

 Articulação c/ Comissão de Controlo de Infeção;
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O TRABALHO E A SAÚDE

Saúde Ocupacional
A SAÚDE OCUPACIONAL TEM COMO PRINCIPAL FINALIDADE:
Implementar boas práticas visando a melhoria
da qualidade na organização, de modo a promover a saúde, melhorar as condições de trabalho,

diminuir fatores de risco, absentismo e aumentar a satisfação profissional.
O Trabalho, vetor fundamental para o desenvolvimento das comunidades deve, nos dias
de hoje, deixar de ser encarado como uma
mera fonte de recursos, mas antes, como uma
componente da realização integral do homem.
Essa realização está dependente da qualidade
de vida no trabalho, em particular da existência de condições de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.
Contudo, no local de trabalho são muitas vezes criadas situações que podem originar riscos para a saúde e para a integridade física e
psíquica dos trabalhadores.
As atividades de Saúde Ocupacional (SO) são
fundamentalmente direcionadas em duas vertentes: a PREVENÇÃO e a VIGILÂNCIA .
PREVENÇÃO: fator importante para a diminuição dos riscos e da sinistralidade.
VIGILÂNCIA: permite conhecer e melhorar o
estado de saúde dos trabalhadores.

Atuação da Saúde Ocupacional

A Saúde Ocupacional pretende promover
as condições de trabalho que garantam o
mais alto grau de qualidade de vida no
trabalho, protegendo a saúde dos trabalhadores, promovendo o seu bem-estar
físico, mental e social, prevenindo a doença e os acidentes.

ORGANOGRAMA DA SAÚDE OCUPACIONAL DA
ARS ALGARVE, I.P.

Conselho Diretivo

Os profissionais que integram a
área de Saúde Ocupacional têm

Unidade de Gestão de Recursos
Humanos
Serviço de Saúde Ocupacional

ACES

um papel preponderante no estudo dos locais, equipamentos,
métodos e procedimentos de
trabalho.

