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POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO NO PORTO DE FORTALEZA 

 

1. Introdução 

 

A presente política tem como objetivo a promoção das ações relacionadas à Saúde e Segurança no 

Porto de Fortaleza. As atividades tem o objetivo de divulgar e promover a prevenção de acidente e 

doenças ocupacionais. Para isso, buscamos oferecer atividades que possam orientar e conscientizar 

os empregados da CDC quanto à importância de eliminar os riscos para evitar os acidentes do 

trabalho, criando uma atitude proativa para a cultura de segurança. 

 

2. Objetivo 

 

Promover a Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho no Porto de Fortaleza com ações dirigidas 

e palestras voltadas para os (as) trabalhadores(as) da área portuária. 

 

3. Objetivos Específicos 

 

• Promover ações educativas em saúde e segurança que estimulem o autocuidado e boas 

práticas; 

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida no trabalho; 

• Ampliar e incentivar as campanhas de vacinação, bem como possibilitar a atualização da 

carteira vacinal dos (as) trabalhadores (as), em conformidade com o Calendário de Vacinação 

do PNI; 

• Promover ações de promoção de saúde relacionadas à hipertensão, DST/AIDS, Hepatites 

Virais, Sífilis, Diabetes e ergonomia; 

• Reduzir o surgimento de casos de doenças imunopreviníveis (Hepatite B, Febre Amarela, 

Difteria, Tétano Acidental, Sarampo, Caxumba e Rubéola); 

• Eliminar perigos e reduzir riscos para a saúde e segurança das pessoas. 

 

4. Resultados Esperados: 

 

• Trabalhar as temáticas que possuam conceitos na prevenção dos riscos de acidentes e na 

saúde do trabalhador por meio de ações dirigidas e palestras; 
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• Promover, com os (as) trabalhadores (as), atividades educativas que discutam temas 

relacionados ao cuidado com a saúde ocupacional; 

• Melhorar continuamente o desempenho em Saúde e Segurança com um efetivo sistema de 

gerenciamento, focando o uso de soluções inovadoras e o desenvolvimento das pessoas. 

 

5. Proposta da ação 

 

Realizar evento sobre saúde e segurança do(a) trabalhador(a) no Porto de Fortaleza, com temáticas 

ligadas às áreas de saúde e segurança, com o objetivo de trabalhar a prevenção, promoção, vigilância 

e assistência à saúde. 

 

6. Público-alvo 

• Trabalhadores(as) portuários(as); 

• Trabalhadores que atuam no Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO); 

• Profissionais que atuam no espaço portuário; 

• Profissionais de áreas arrendadas; 

• Trabalhadores dos Operadores Portuários. 

 

7. Atividades a serem realizadas durante as ações de saúde e segurança: 

I. Divulgação: 

• Orientações sobre as temáticas cardiovasculares, respiratórias, tabagismo, alcoolismo, 

obesidade, diabetes, entre outros; 

• Principais agravos relacionados ao trabalho; 

• Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST/AIDS; 

• Segurança no trabalho; 

• Orientação sobre o uso correto dos EPIs; 

• Orientações sobre postura corporal; 

• Orientação sobre comportamento social (prevenção do uso de álcool e drogas ilícitas); 

 

II. Ações de Saúde: 

• Verificação da pressão arterial; 

• Atualização da situação vacinal de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação; 

 


