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A  vacinação dos trabalhadores
nas empresas é uma das
principais medidas  de
prevenção que devem ser
adotadas para preservar a saúde
dos  trabalhadores, reduzir o
risco de absenteísmo e garantir
um ambiente de  trabalho mais
saudável e seguro. 
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COVID-19
NOS DDS
Neste momento de pandemia, a
vacinação contra o Covid-19 deve
estar incluída nos diálogos sobre
Segurança e Saúde Ocupacional,
treinamentos ou eventos promovidos
no ambiente de trabalho.
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+ VACINAÇÃO
+ ATIVIDADE
ECONÔMICA
A aplicação da vacina associada às medidas
preventivas garantem também que o
comércio, o setor de serviços e as fábricas
ou indústrias continuem funcionando ou
retomem as suas atividades com maior
velocidade e segurança. 
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Médico do trabalho, professor e empreendedor
com 9 anos de experiência na gestão de equipes

multidisciplinares de Saúde e Segurança do
Trabalho. Focado em tecnologias e gestão

integrada de processos em SST. 

Atuação com mapeamento, implantação e
digitalização de processos voltados a Saúde e
Segurança do Trabalho; treinamentos corporativos;
liderança em ambulatório multiprofissional de
saúde; projetos integrados; gestão de dados;
criação de dashboards de BI (Microsoft Power BI e
Google Data Studio); auditorias para diagnósticos
de conformidade e desempenho; gestão da
qualidade; planejamento e gerenciamento de
ações e projetos voltados a eSocial, FAP,
absenteísmo, NTEP e outros processos; perfil
epidemiológico; saúde populacional integrada à
saúde ocupacional; perícias médicas judiciais.



Se você julga que esse
conteúdo foi relevante,
ajude-nos a espalhar:

Compartilhe esse
ebook com um amigo
e colegas da área nos
grupos de
Profissionais de SST
no Whatsapp 

https://growp.app/i/7buE6


APERTE AQUI 
PARA ENTRAR NO GRUPO DE
CONTEÚDOS SST ONLINE

APERTE AQUI 
PARA ENTRAR  NA LISTA DE EMAIL
DE CONTEÚDO SST ONLINE
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CONHEÇA NOSSOS CURSOS ONLINE

SST no eSocial, GRO & PGR, Ergonomia,
Aposentadoria Especial, PPP, LTCAT 
 Tibutação de SST, SAT, FAP GILRAT
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Nossa missão é produzir conteúdos e
cursos online para proporcionar a
construção do conhecimento em
Saúde e Segurança do Trabalho

www.sstonline.com.br

Conheça nossos conteúdos
e cursos no site:
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JUNTE-SE A NÓS NAS
REDES SOCIAIS

https://sstonline.com.br/
https://www.youtube.com/sstonline
https://www.facebook.com/sstonline.com.br
http://www.linkedin.com/company/65035684/
https://www.instagram.com/sstonline_/
https://sstonline.com.br/

