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1. OBJETIVOS

Identificar e avaliar consequências e perigos dos riscos que caracterizam o trabalho nesta área, com vistas à sua própria saúde e
segurança no ambiente profissional;

Identificar riscos potenciais e causas originárias de incêndio e as formas adequadas de combate ao fogo;

Decodificar a linguagem de sinais utilizados em saúde e segurança no trabalho a fim de identificar os equipamentos de proteção
individual (EPI) e os equipamentos de proteção coletiva (EPC) indicados;

Interpretar as legislações e normas de segurança e os elementos básicos de prevenção de acidentes no trabalho, de forma a
conseguir avaliar as condições a que estão expostos os trabalhadores da saúde;

Identificar doenças relacionadas ao ambiente e processos de trabalho na saúde, assim como as respectivas ações preventivas;

Compreender a importância da aplicação das normas de biossegurança para a promoção e proteção do profissional no ambiente de
trabalho;

Realizar técnicas adequadas de descarte de resíduos biológicos, físicos, químicos e radioativos;

Apresentar postura ética na identificação, registro e comunicação de ocorrências relativas ao acidente de trabalho que envolvam a
si próprios ou a terceiros, facilitando as providências no sentido de minimizar os danos e evitar novas ocorrências;

Interpretar a Legislação Trabalhista e Previdenciária além de entender os procedimentos em casos de Acidentes de Trabalho;

Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho a fim de prevenir doenças profissionais e acidentes de trabalho.

2. EMENTA

Estudo dos riscos que caracterizam o trabalho na área da saúde. Conduta profissional e procedimentos legais em casos de acidentes
relacionados ao trabalho. Conhecimento e prevenção dos riscos profissionais e legislação previdenciária. Gerenciamento do descarte
de resíduos dos serviços de saúde e sua interface com acidentes de trabalho.

3. PROGRAMA

Saúde e Segurança no Trabalho;

Classificação dos Fatores de Risco;

Causas dos Acidentes do Trabalho;

Formas de Prevenção de Acidentes do Trabalho;

Procedimentos Legais nos Acidentes de Trabalho;

EPI e EPC – tipo, uso, legislação pertinente;

Epidemiologia da Morbidade do Trabalho;

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA;

Inspeção de Segurança;

Ergonomia no Trabalho;



Códigos e Símbolos Específicos de Saúde e Segurança no Trabalho;

Legislação Trabalhista e Previdenciária;

Prevenção e Combate ao Fogo;

Manutenção Preventiva de Materiais e Equipamentos;

Gerenciamento do Descarte de Resíduos dos Serviços de Saúde.
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