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Introdução: A promoção do bem-estar do trabalhador é de suma importância para os 

profissionais da saúde. Para isso, palestras educativas auxiliam no esclarecimento de   

dúvidas quanto a prevenção de certas doenças, que por meio de debates e atividades 

objetiva incentivar o trabalhador no cuidado à sua saúde. O trabalhador quando bem 

informado, tende a buscar ajuda profissional mais rápida para manter o seu bem-estar 

psicossocial. Objetivos: Descrever a vivência de acadêmicos de cursos da área da saúde 

na orientação de trabalhadores da área civil em canteiros de obras de Belém/Pa acerca 

de doenças crônicas não transmissíveis e infecções sexualmente transmissíveis. 

Métodos: Estudo descritivo do tipo relato de experiência realizado no período de junho 

a outubro de 2018. Foram realizadas palestras sobre: Dengue, Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST’s), Lombalgia e Alcoolismo. Durante cada palestra eram 

distribuídas cartilhas informativas e realizadas orientações individuais com objetivo de 

esclarecer dúvidas sobre o assunto abordado Resultados e Discussão: Pôde-se 

esclarecer questões tidas como “tabus” principalmente sobre a prevenção de IST’s, 

elucidando os sinais e sintomas particulares de cada patologia e orientando os 

funcionários a buscar ajuda de profissionais capacitados em caso de manifestação de 

qualquer alteração ou presença de sinais e sintomas. Na oportunidade foram distribuídos 

preservativos e realizado orientações quanto ao uso correto. Além de orientações acerca 

de exercícios físicos que deveriam ser realizados antes e no término do expediente para 

a prevenção da Lombalgia. Foi enfatizado o uso frequente dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI), exemplificando possíveis acidentes e as consequência da 

ausência destes no dia a dia profissional. Conclusão: A vivência como educador foi 

extremamente importante para o enriquecimento tanto para nível pessoal quanto para 

profissional, e mostrou-se a relevância do profissional da saúde enquanto intermediário 

na promoção da vitalidade do salariado que pôde ser conscientizado através de palestras 

educacionais.  
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