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1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 

Município de Divino de São Lourenço 27.174.127/0001-83 

ENDEREÇO BAIRRO 

Praça 10 de agosto, nº 10 Centro 

CIDADE ESTADO CEP 

Divino de São Lourenço ES 29.590-000 

CNAE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

84.11-6-00 Administração pública em geral 

 

RESPONSÁVEL 

NOME CARGO 

Eleardo Brasil Prefeito 

TELEFONE E-MAIL 

(28) 3551-1166 gabinete@dslourenco.es.gov.br 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA 

SECRETARIA TELEFONE 

Secretaria Municipal de Cultura (28) 3551-1144 

ENDEREÇO BAIRRO CEP 

Rua José Franklin Hoskem Santa Cruz 29590-000 

Nº TOTAL DE 
SERVIDORES 

02 

 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA 

SECRETARIA TELEFONE 

Secretaria Municipal de Turismo  (28) 3551-1221 

ENDEREÇO BAIRRO CEP 

Rua Principal s/n Patrimônio da Penha 29259-000 

Nº TOTAL DE 
SERVIDORES 

02 
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2. EMPRESA CONTRATADA 

 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MEDTRAB Medicina e Segurança do Trabalho LTDA  08.114.492/0001-58 

ENDEREÇO BAIRRO 

Rua Jose Moreno Filho, n°34 – Pavmto2 Centro 

CIDADE ESTADO CEP 

Ibatiba ES 29.290-000 

E-MAIL TELEFONE 

medtrab.es@gmail.com (28) 3532-7733 / 3532-7766 

 

CORPO TÉCNICO 

FUNCIONÁRIO FUNÇÃO Nº REGISTRO 

Dr. Luis José Cornelio Guzman Médico do Trabalho CRM-ES: 4398 RQE 0037 

  

mailto:contato@innovar.srv.br
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NR-07 Item 7.3.1.1. Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as 

empresas de grau de risco 01 e 02, segundo o Quadro 01 da NR-04, com até 25 

(vinte e cinco) empregados e aquelas de grau de risco 03 e 04, segundo o Quadro I 

da NR-04, com até 10 (dez) empregados. 

 
3. INTRODUÇÃO 

 
O Programa de Controle de Saúde Ocupacional - PCMSO visa atender a Norma 

Regulamentadora N.º 07 (NR-07) da Portaria N.º 3.214/78, conforme a nova redação 

dada pela Portaria N.º 24 de 29 de dezembro de 1994 (D.O.U. 30.12.94), que trata 

entre outros dos exames médicos ocupacionais dentro da prática da Medicina do 

Trabalho para os próximos 12 (doze) meses. 

A Norma Regulamentadora NR-07 estabelece a obrigatoriedade de, os 

empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, 

elaborarem e implantarem o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 

PCMSO. 

 
4. OBJETIVO 

 
Promover e preservar a saúde do conjunto de trabalhadores da empresa, 

conforme estabelece a Portaria nº 3.114, de 08 de Junho de 1978 – Normas 

Regulamentadoras – NR – do capítulo V do Título II, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, e suas subsequentes 

modificações (tendo como base portaria nº 24, de 29 de dezembro de 1994, do 

Ministério do Trabalho e Emprego – Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional e Portaria nº 8, da SST/TEM. de 08 de maio de 1996, republicada em 

13 de maio do mesmo ano, que estabelece por parte das empresas a obrigação de 

estar elaborando e implementando um Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional (PCMSO). 

Prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde 

relacionados ao trabalho, além da constatação da existência de casos de doenças 

profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. 

Assim, o mínimo que se requer do programa é um estudo In loco, para 

reconhecimento prévio dos riscos ocupacionais existentes. Embora o programa deva 
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ter articulação com todas as Normas Regulamentadoras, a articulação básica deve 

ser com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, previsto na Norma 

Regulamentadora NR-09. 

Além de atuar na Prevenção e Promoção da Saúde do Trabalhador, o 

“Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional” visa fundamentalmente: 

 
I – Difundir aos trabalhadores as ideias de “Prevenção de Doenças do Trabalho” 

e, consequentemente, reduzir a incidência das mesmas, bem como proporcionar a 

diminuição dos acidentes do trabalho, que tantas consequências danosas trazem à 

sociedade laborativa; 

II – Criar nas empresas a chamada “Cultura Preventiva”, como fator de 

melhorias, inclusive, na área técnica e financeira, com consequente aumento da 

produtividade e da lucratividade; 

III – Levar aos trabalhadores, conhecimento técnico e científico, através de 

palestras educativas sobre temas que abordem o trabalho e a saúde, visando a 

Promoção da Saúde; 

IV – Para atingir seus objetivos, propõe este programa, integrar as ações e 

dividir as responsabilidades entre trabalhadores, membros da CIPA, serviços 

médicos e empresarias; 

V – Fazer cumprir a legislação trabalhista em vigor – Portaria N.º 24 de 29 de 

dezembro de 1994. 

 
Portanto, é intenção deste Município estar em conformidade com todas as leis 

relativas à segurança e saúde no trabalho, bem como a proteção do meio ambiente e 

dos recursos naturais. A segurança e a saúde pessoal dos empregados são 

fundamentais propondo medidas de controle que promovam a preservação da saúde e 

da integridade dos trabalhadores, através de um processo contínuo de melhoria no 

ambiente de trabalho. 

 
5. DIRETRIZES DO PCMSO 

 
 O PCMSO deve possuir diretrizes mínimas que possam balizar as ações 

desenvolvidas de acordo com procedimentos em relação a condutas dentro dos 
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conhecimentos científicos atualizados e da boa prática médica. Alguns destes 

procedimentos podem ser padronizados, enquanto outros devem ser 

individualizados para cada empresa, englobando sistema de registro de informações 

e referências que possam assegurar sua execução. 

Se o reconhecimento não detectar risco ocupacional específico (Físico, Químico 

e Biológico), o controle médico poderá resumir-se a uma avaliação Clínica Global, 

em todos os exames exigidos:  

 

 Admissional; 

 Periódico; 

 Demissional; 

 Retorno ao Trabalho; 

 Mudança de Função. 

O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos seguintes 

exames médicos: 

 

ADMISSIONAL Realizar antes de o trabalhador assumir suas atividades 

PERIÓDICO 

Anual ou intervalos menores: para trabalhadores expostos a riscos ou situações de 
trabalho que impliquem no desencadeamento ou agravo de doença ocupacional, ou 
aqueles que sejam portadores de doenças crônicas. 
Para trabalhadores que não estão expostos a riscos ocupacionais específicos, 
obedecer ao seguinte critério: 
a) Anual: se menor de 18 anos e maior de 45 anos 
b) Bienal: para os trabalhadores com idade entre 18 e 45 anos 

DEMISSIONAL 

Será obrigatoriamente realizada em até 10 (dez) dias contados a partir do término do 
contrato, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais 
de: 

 135 (centro e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, 
segundo o Quadro I da NR-4; 

 90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro I 
da NR-4." 

RETORNO AO 
TRABALHO 

Realizar no primeiro dia de volta ao trabalho, após afastamento por período maior ou 
igual a 30 dias, por doença, acidente ou parto. 

MUDANÇA DE 
FUNÇÃO 

Toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor que implique na 
exposição do trabalhador a risco diferente daquela a que estava exposto antes da 
mudança. 
O exame médico será obrigatoriamente realizado antes da data de mudança. 
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6. DIRETRIZES COMPLEMENTARES DO PCMSO 
 

 Diminuição do absenteísmo por motivo médico; 

 Aumento da eficácia dos processos empresariais; 

 Melhoria da produtividade; 

 Melhoria da qualidade de vida no trabalho; 

 Melhorias das relações de trabalho; 

 Aumento do comprometimento dos empregados com a empresa; 

 Redução de custos com despesas médicas. 

 

7. PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO/ PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

A realização de palestras, campanhas e eventos educativos nas áreas de 

higiene e medicina do trabalho são fundamentais para conscientização dos 

empregados sobre os riscos existentes no seu ambiente de trabalho, facilitando 

assim a prevenção de acidentes e doenças profissionais além de patologias clínicas 

de uma maneira geral, devendo ser realizadas de forma sistemática durante o 

transcorrer do presente PCMSO. 

Sugerimos que sejam realizados treinamentos específicos de acordo com a 

realidade evidenciada no ambiente de trabalho durante o transcorrer desta fase 

inicial do presente programa. 

No PCMSO outros programas podem ser desenvolvidos de acordo com a 

necessidade e, evidentemente, com o interesse e os recursos da empresa, como por 

exemplo: 

 

 Programas para Controle de Hipertensão Arterial; 

 Programa de Monitoramento de Diabetes; 

 Programa de Controle do Alcoolismo; 

 Programa de Prevenção à DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis e à 

AIDS; 

 Programa de Conservação Auditiva; 

 Programa de Prevenção das LER – DORT; 
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 Programa de Proteção Respiratória; 

 Programa de Vacinação contra Gripe; contra Tétano, etc. 

Os programas complementares a serem implantados devem ser estruturados da 

seguinte forma: 

 

 Ser elaborado por escrito; 

 Seleção da população alvo; 

 Determinação da periodicidade de avaliação médica e complementar; 

 Registro sistemático de dados; 

 Educação contínua: palestras, dinâmicas de grupos, etc.; 

 Acompanhamento da evolução do programa; 

 Avaliação dos resultados e estabelecimentos de metas futuras. 

 

8. RESPONSABILIDADES 
 

Compete ao empregador: 

 

a) garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar 

pela sua eficácia; 

b) custear, sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados 

ao PCMSO. 

 

Compete ao médico-coordenador: 

 

a) Realizar os exames médicos previstos no programa ou encarregar os 

mesmos a profissional médico familiarizado com os princípios da patologia 

ocupacional e suas causas, bem como o ambiente, as condições de trabalho e os 

riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa a ser examinada. 

b) Encarregar os exames complementares previstos na execução deste 

programa a profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, equipados e 

qualificados. 
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Compete ao empregado: 

 

 Observar as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como as 

Ordens de Serviço relativas à prevenção de acidentes de trabalho ou doenças 

ocupacionais; 

 Usar nos casos indicados neste programa os EPI’s – Equipamentos de 

Proteção Individual que serão fornecidos pelo empregador; 

 Colaborar com o empregador na aplicação das demais Normas 

Regulamentadoras estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego; 

 Cumprir as determinações do empregador no que se refere à realização dos 

exames médicos e complementares previstos no PCMSO – Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional. 

 

9. RECONHECIMENTO DOS RISCOS 
 

O reconhecimento dos riscos foi feito através de visita aos locais de trabalho, 

para análise do(s) processo(s) produtivo(s), posto de trabalho, informações contidas 

no PPRA, estudos bibliográficos e outras fontes de informações. 

Através deste reconhecimento, deve ser estabelecido um conjunto de exames 

clínicos e complementares específicos para a prevenção ou detecção precoce dos 

agravos a saúde dos trabalhadores, para cada grupo de trabalhadores da empresa, 

deixando claro, ainda, critérios que deverão ser seguidos na interpretação dos 

resultados dos exames e condutas que deverão ser tomadas, no caso de encontro 

de alterações. 
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9.1 GRUPO HOMOGÊNIO DE EXPOSIÇÃO 

 

SETOR GHE CARGO/ FUNÇÃO 
QTD 

SERVIDORES 

Secretaria Municipal de 
Cultura 

- Secretário Municipal de Cultura 01 

- 
Chefe do Departamento de Eventos 

Culturais 
01 

Secretaria Municipal de 
Turismo 

01 
Secretária Municipal de Turismo 01 

Chefe de Departamento 01 
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9.2 RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS 
9.2.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
 

  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Piso de cerâmica; parede de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) ventilação natural. 

01 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Secretário Municipal 
de Cultura 

Exercer a supervisão técnica e normativa do órgão que dirige; assessorar assuntos inseridos no campo de competência 
do órgão que dirige; contratar atrações para eventos; organizar festas e eventos; despachar pessoalmente com o 
prefeito, nos dias determinados e participar de reuniões coletivas quando convocado; promover os registros das 
atividades do órgão, como subsídio à elaboração do relatório anual da prefeitura; proferir despachos interlocutórios em 
processos cuja decisão caiba ao prefeito e despachos decisórios em processos de sua competência; encaminhar ao 
planejamento municipal, na época própria, devidamente justificada, a proposta orçamentária do órgão para o ano 
imediato; apresentar ao prefeito, na periodicidade estabelecida, relatórios das atividades do órgão sob sua direção, 
sugerindo medidas para melhoria dos serviços; baixar portarias, instruções e ordens do serviço para a boa execução 
dos trabalhos da unidade sob sua direção; propor a abertura de inquérito, sindicância ou processo administrativo para a 
aplicação de medidas disciplinares que exijam tal formalidade e aplicar as de sua alçada, nos termos da legislação, aos 
servidores que lhe forem subordinados; aprovar a escala de férias dos servidores que lhe são diretamente 
subordinados; decidir quanto a pedidos de licença, cuja concessão dependa da conveniência da secretaria, observando 
a legislação em vigor; propor o pagamento de gratificações a servidores pela prestação de serviços extraordinários; 
manter rigoroso controle das despesas da unidade sob sua responsabilidade; atender ou mandar atender, durante o 
expediente, às pessoas que o procurarem para tratar de assuntos de serviço, fazer remeter ao arquivo central os 
processos e papéis devidamente ultimados e fazer requisitar os que interessarem ao órgão que dirige; executar outras 
atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 

Fonte(s) 
Geradora(s) / 
Trajetória, meio de 
propagação e 
penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 
Frequente execução de 
movimentos repetitivos / 
Excesso de situações de 
estresse 

HP / 
HP / 
E 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 
hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 
aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 
comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 
Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP 
Ambiente de 
trabalho 

Acidentes e desgaste físico. NA 
Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 
Aprovação) 

Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 
(Valor Atenuado) 

Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS CULTURAIS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Piso de pastilha; parede alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes); ventilação natural. 

01 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Chefe do 
Departamento de 
Eventos Culturais 

Realizar atendimento a microempreendedores e ao público de modo geral fornecendo orientações relacionadas ao 
serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo de sua área de habilitação profissional; 
buscar parcerias com instituições; executar atividades de cunho administrativos, elaborar documentos, memorandos, 
ofícios, requerimentos, comunicados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; arquivar e 
desarquivar documentos e outros processos inerentes ao serviço; prestar informações ou dar pareceres em 
processos dentro dos limites de conhecimento que o cargo exige; executar outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 

Fonte(s) 
Geradora(s) / 
Trajetória, meio 
de propagação e 
penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 
Frequente execução de 
movimentos repetitivos 
/ Excesso de situações 
de estresse 

HP / 
HP / 
E 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 
hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 
aparelho digestivo (gastrite, úlcera, 
etc.), ansiedade, medo, 
comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 
Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP 
Ambiente de 
trabalho 

Acidentes e desgaste físico. NA 
Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 
Aprovação) 

Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 
(Valor Atenuado) 

Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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9.2.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
 

  

GHE 01 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com atividades a serem executadas. 02 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Secretária Municipal 
de Turismo 

Exercer a supervisão técnica e normativa do órgão que dirige; assessorar assuntos inseridos no campo de competência 
do órgão que dirige; gerenciar o turismo local; despachar pessoalmente com o prefeito, nos dias determinados e 
participar de reuniões coletivas quando convocado; promover os registros das atividades do órgão, como subsídio à 
elaboração do relatório anual da prefeitura; proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao 
prefeito e despachos decisórios em processos de sua competência; encaminhar ao planejamento municipal, na época 
própria, devidamente justificada, a proposta orçamentária do órgão para o ano imediato; apresentar ao prefeito, na 
periodicidade estabelecida, relatórios das atividades do órgão sob sua direção, sugerindo medidas para melhoria dos 
serviços; baixar portarias, instruções e ordens do serviço para a boa execução dos trabalhos da unidade sob sua 
direção; propor a abertura de inquérito, sindicância ou processo administrativo para a aplicação de medidas 
disciplinares que exijam tal formalidade e aplicar as de sua alçada, nos termos da legislação, aos servidores que lhe 
forem subordinados; aprovar a escala de férias dos servidores que lhe são diretamente subordinados; decidir quanto a 
pedidos de licença, cuja concessão dependa da conveniência da secretaria, observando a legislação em vigor; propor o 
pagamento de gratificações a servidores pela prestação de serviços extraordinários; manter rigoroso controle das 
despesas da unidade sob sua responsabilidade; atender ou mandar atender, durante o expediente, às pessoas que o 
procurarem para tratar de assuntos de serviço, fazer remeter ao arquivo central os processos e papéis devidamente 
ultimados e fazer requisitar os que interessarem ao órgão que dirige; executar outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Chefe de 
departamento 

Executar atividades de cunho administrativos, elaborar documentos, memorandos, ofícios, requerimentos, 
comunicados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; arquivar e desarquivar documentos e 
outros processos inerentes ao serviço; realizar atendimento e orientações a usuários de serviços públicos municipais 
sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo de sua área de habilitação profissional; prestar informações ou dar 
pareceres em processos dentro dos limites de conhecimento que o cargo exige; quando necessário realizar 
agendamento de tratores e levar peças para atender aos veículos da prefeitura; executar outras atividades correlatas 
de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 

Fonte(s) 
Geradora(s) / 
Trajetória, meio de 
propagação e 
penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 
Frequente execução de 
movimentos repetitivos / 
Excesso de situação de 
estresse  

HP / 
HP / 
E 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 
hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 
aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 
comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 
Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP 
Ambiente de 
trabalho 

Acidentes e desgaste físico. NA 
Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 
Aprovação) 

Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 
(Valor Atenuado) 

Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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10.  METAS DO PROGRAMA 
 

a) Monitorar a saúde dos empregados de forma regular. 

b) Realização dos exames médicos obrigatórios: admissionais, periódicos, 

retorno ao trabalho, mudança de função e demissionais. 

c) Utilizar os diagnósticos encontrados, sempre no sentido de estabelecer 

medidas para prevenir o surgimento ou a repetição de patologias semelhantes na 

empresa. 

d) Obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a 

serem executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual. 

e) Dar conhecimento e explicação ao empregado dos achados encontrados nos 

exames, orientando-o, quando necessário, sobre as medidas preventivas a serem 

adotadas e estimulando-o a ser uma participação ativa na preservação de sua 

saúde, podendo deste modo adotar procedimentos apropriados para trabalhar com 

segurança e no uso de EPI. 

 

11. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 
 

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente, EPI adequado 

ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes 

circunstâncias: 

a) Sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou 

não oferecerem completa proteção contra riscos de acidentes de trabalho e/ou de 

doenças profissionais e do trabalho; 

b) Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; 

c) Para atender as situações de emergência. 

 

É imprescindível seguir toda a orientação contida no PPRA desta empresa, relativo ao uso 

de equipamento de proteção individual, para prevenção de doenças ocupacionais e acidentes 

de trabalho. 

 

12. DOCUMENTOS 
 

As documentações básicas que deverão constar na empresa são: 
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1 - PCMSO:  

É o presente documento, sendo de caráter obrigatório. Deve ser mantida uma 

cópia no setor administrativo da empresa, e outra no setor médico, para facilitar a 

sua consulta e pronto cumprimento, por parte dos órgãos complementares. 

 

2 - PPRA: 

É o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais conforme o disposto na 

Norma Regulamentadora nº 09 (NR-09), da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho. 

 

3 - Atestado de Saúde Ocupacional:  

Para cada exame médico realizado será emitido o Atestado de Saúde 

Ocupacional (ASO), em duas vias, sendo a primeira via arquivada no setor de 

pessoal da empresa e a segunda entregue ao trabalhador para seu devido 

conhecimento. 

 

4 - Relatório Anual do PCMSO: 

A análise dos dados epidemiológicos encontrados no decorrer do presente ano é 

de fundamental importância para uma elaboração mais aprimorada do programa 

para os anos subsequentes, sendo assim, será realizado um relatório ao termino do 

presente ano, conforme o modelo proposto no Quadro III do Anexo da NR-07. 

 

13. PRIMEIROS SOCORROS 

 

Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à 

prestação de Primeiros Socorros, considerando-se as características das atividades 

desenvolvidas; manter esse material guardado em local adequado, aos cuidados de 

pessoa treinada para esse fim. 

Faz parte do programa o treinamento de trabalhadores em técnicas de 

salvamento, tais como: Reanimação cardiorrespiratória, Cuidados com pessoas 

acidentadas conscientes ou não, Controle de Hemorragias, Fraturas em acidentes 

graves, Choque Elétrico, etc. 
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13.1 Conteúdos da caixa de Primeiros Socorros 
 

a) Instrumentos: Pinça, Termômetro, Tesoura. 

b) Material para curativo: Algodão hidrófilo, Ataduras de crepe, Caixa de curativo 

adesivo, Esparadrapo, Gaze esterilizada, Luvas de procedimento. 

c) Antissépticos: Água boricada, Soro fisiológico, Álcool, Solução de iodo.  

 
14. ALTERAÇÕES 
 

O PCMSO pode ser alterado a qualquer momento, em seu todo ou em parte, 

sempre que o médico detectar mudanças nos Riscos Ocupacionais decorrentes de 

alterações nos processos e interpretação de exames ou ainda reavaliações do 

reconhecimento dos riscos. 

 

15. ACIDENTES DE TRABALHO 
 

Em casos de acidente de trabalho, a empresa ou encarregado deverá: 

a) Preencher a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho); 

b) Indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição ao 

risco, ou do trabalho; 

c) Encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexo      

causal, avaliação da incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação 

ao trabalho. 

 

16. FINALIDADE DO CAT 

 

 Deverá considerar as questões e incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de 

trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico epidemiológico na abordagem 

da relação entre sua saúde e o trabalho. 

 Deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos 

agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além 

da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou doenças 

irreversíveis à saúde dos trabalhadores. 

 Deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos 



 

 

19 

 

trabalhadores especialmente os identificados nas avaliações previstas nas 

demais NR´s. 

 Apresentar-se aos profissionais da empresa que irão colaborar, direta ou 

indiretamente na implantação e execução do PCMSO. 

 Estabelecer cronograma e expor metodologia de trabalho, observar os fatores de 

risco ambiental e detectar outros fatores de risco. 

Observar os trabalhadores em sua rotina e observar a utilização pelos mesmos 

dos EPI´s fornecidos pela empresa por indicação técnica. 

 

17. CONTRATOS DE MÃO DE OBRA 

 

Caberá à empresa contratante de mão-de-obra prestadora de serviços informar 

à empresa contratada, os riscos existentes e auxiliar na elaboração e 

implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo 

prestados.  

 

18. COORDENAÇÃO DE PCMSO 

 

De acordo com a NR-07, item 7.3.1.1 – Ficam desobrigadas de indicar médico 

coordenador às empresas de grau de risco 03 e 04, segundo o Quadro I da NR-04, 

com até 10 (dez) empregados. Portanto, faz jus a indicação do médico coordenador. 

 

19. CUIDADOS COM A SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

Vacinação: 

 

O calendário de vacinação do Adulto do programa nacional de imunização, 

publicado através da Portaria 1.602, prevê que todo adulto deverá ser imunizado 

contra tétano e difteria (DT), sarampo, caxumba e rubéola (Tríplice viral), febre 

amarela (quando viajar ou residir em área endêmica).  

Há também as vacinas recomendações pela Sociedade Brasileira de 

Imunizações (SBIm) que refletem os riscos específicos de aquisição de doenças 
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infecciosas associados à atividade profissional. Enfatiza as vacinas particularmente 

indicadas de acordo com risco ocupacional (Anexo III). 

Formas de vacinar: na própria empresa ou encaminhar os trabalhadores para a 

rede do SUS e/ou para a clínica de vacinação. Para comprovação das doses 

administradas, o cartão de vacinação deve ser utilizado seguindo as recomendações 

do Calendário de Vacinação Ocupacional (Anexo III) em relação à periodicidade de 

administração das doses. 

 

20. CRONOGRAMA DE EXAMES 
 

Segue na tabela com apresentação dos tipos de exames a serem realizados pelos 

funcionários do Município de Divino de São Lourenço: 

 
20.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
 

TABELA DE EXAMES MÉDICOS 
TABELA DE EXAMES MÉDICOS 

FUNÇÃO: 

Chefe do Departamento de Eventos Culturais 

Secretário Municipal de Cultura 

Exames a Executar 

F
a
ix

a
 E

tá
ri

a
 

Finalidade - Periodicidade 

A
d

m
is

s
ã
o

 

P
ó

s
 

A
d

m
is

s
ã
o

 

(s
e
q

u
e
n

c
ia

l)
 

Periódico 

D
e
m

is
s

ã
o

 

R
e
to

rn
o

 a
o

 

T
ra

b
a
lh

o
 

M
u

d
a
n

ç
a

 

d
e
 F

u
n

ç
ã
o

 

A
n
u

a
l 

B
ia

n
u

a
l 

ASO 
(Avaliação Clínica) 

Todas 
as 

Idades 
Sim - X - Sim Sim Sim 

HM/PLAQ. 

Menor 
de 18 
anos 

Sim 
 
- 

X  Não 

Quando 
Houver 

Quando 
houver e de 
acordo com 
a mudança 
de função 

Entre 18 
e 45 
anos 

Sim - X - Não 

Maior 
que 45 
anos 

Sim - X - Não 

ELETROCARDIOGRAMA 
A partir 
dos 45 
anos 

Sim - X - Não Sim Sim 

PSA – SANGUE 
(HOMENS) 

Acima 
dos 50 
anos 

Sim - X - Não Não Não 
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20.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
 

TABELA DE EXAMES MÉDICOS 
TABELA DE EXAMES MÉDICOS 

FUNÇÃO: 

Chefe de departamento 

Secretária Municipal de Turismo 

Exames a Executar 

F
a
ix

a
 E

tá
ri

a
 

Finalidade - Periodicidade 

A
d

m
is

s
ã
o

 

P
ó

s
 

A
d

m
is

s
ã
o

 

(s
e
q

u
e
n

c
ia

l)
 

Periódico 

D
e
m

is
s

ã
o

 

R
e
to

rn
o

 a
o

 

T
ra

b
a
lh

o
 

M
u

d
a
n

ç
a

 

d
e
 F

u
n

ç
ã
o

 

A
n
u

a
l 

B
ia

n
u

a
l 

ASO 
(Avaliação Clínica) 

Todas 
as 

Idades 
Sim - X - Sim Sim Sim 

HM/PLAQ. 
 

Menor 
de 18 
anos 

Sim 
 
- 

X  Não 

Quando 
Houver 

Quando 
houver e de 
acordo com 
a mudança 
de função 

Entre 18 
e 45 
anos 

Sim - X - Não 

Maior 
que 45 
anos 

Sim - X - Não 

ELETROCARDIOGRAMA 
A partir 
dos 45 
anos 

Sim - X - Não Sim Sim 

PSA – SANGUE 
(HOMENS) 

Acima 
dos 50 
anos 

Sim - X - Não Não Não 
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21. EXAMES COMPLEMENTARES 
 

Outros exames complementares usados normalmente em patologia clínica para 

avaliar o funcionamento de órgãos e sistemas orgânicos podem ser realizados, a 

critério do médico coordenador ou encarregado (médico examinador), ou por 

notificação do médico agente da inspeção do trabalho, ou decorrente de negociação 

coletiva de trabalho. 

 

22. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
O acompanhamento e elaboração do presente laudo ficaram sob 

responsabilidade do Médico do Trabalho Dr. Luís José Cornélio Guzman. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
Dr. Luís José Cornélio Guzman 

Médico do Trabalho 
CRM-ES: 4398 RQE 0037 
Coordenador do PCMSO

Divino de São Lourenço - ES, 05 de outubro de 2020. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE 
As informações contidas nesse Relatório, dirigidas a alguém ou a alguma Instituição e/ou empresa, são 

confidenciais e protegidas por Lei. Qualquer violação, cópia ou transcrição somente com autorização da 

empresa. Se esse documento for recebido com rasuras, favor informar imediatamente por telefone e devolvê-

lo. 
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23. RESPONSÁVEL PELO MUNICÍPIO 

 

É de responsabilidade do Município de Divino de São Lourenço garantir a 

elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia, 

custear, sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao 

PCMSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________ 

Município de Divino de São Lourenço  
Responsável Legal 
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I. PLANEJAMENTO ANUAL 
 

CRONOGRAMA DE AÇÃO DO PCMSO – ANO 2020/2021 

IT
E

M
 

AÇÃO META ESTRATÉGIA E METODOLOGIA 

P
R

IO
R

ID
A

D
E

 

RESPONSÁVEL 

2020 2021 

O
U

T
 

N
O

V
 

D
E

Z
 

J
A

N
 

F
E

V
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
U

T
 

01 

Realizar palestras 
introdutórias em Saúde 
e Segurança no 
Trabalho para todos os 
novos servidores da 
Prefeitura. 

Conscientização 
dos novos 
servidores de cada 
setor. 

Capacitação durante horário de 
trabalho para cada setor, utilizando 
ferramentas de exposição oral, 
apresentações em projetor e vídeos. 

01 
Município de Divino 
de São Lourenço / 

Grupo Innovar 

X X X X X X X X X X X X X 

02 

Manter os exames 
médicos atualizados 
respeitando a tabela de 
periodicidade e 
conforme a NR 07. 

Cumprir as 
exigências 
descritas na NR-
07. 

Levantamento dos que já foram 
realizados, das datas de vencimento 
e execução dos exames previstos 
para o ano corrente. 

01 
Município de Divino 
de São Lourenço  

X X X X X X X X X X X X X 

03 
Imunização dos 
trabalhadores 

Avaliação do 
Cartão Vacinal dos 
servidores e 
administração das 
doses necessárias. 

Utilizar Calendário de Vacinação 
Ocupacional (Anexo II) em relação à 
vacinas indicadas por função e 
periodicidade de administração das 
doses. 

02 
Município de Divino 
de São Lourenço 

X X X X X X X X X X X X X 

04 

Treinamento com 
abordagem em 
Primeiros Socorros para 
os integrantes da CIPA. 

Conscientização 
dos empregados 
de cada setor. 

Treinamento durante horário de 
trabalho, utilizando ferramentas de 
exposição oral, apresentações em 
projetor e vídeos. 

01 
Município de Divino 
de São Lourenço / 

Grupo Innovar 
De acordo com o Cronograma da CIPA. 

05 

Renovação anual do 
Programa de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional 

Cumprir as 
exigências 
descritas na NR-
07. 

Reavaliação dos dados inseridos no 
documento base para renovação do 
documento em vigência. 

01 -             X 

Prioridade: (1) Alta; (2) Moderada; (3) Baixa 
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II. RELATORIO ANUAL 
 
 

As atividades realizadas durante o ano corrente serão descritas a seguir, sendo que o fornecimento e preenchimento dos 

dados se farão no final da vigência deste PCMSO. O relatório anual informará os setores da empresa, número e a natureza dos 

exames médicos, incluindo avaliações clínicas e exames complementares, estatísticos e resultados considerados anormais, assim 

como o planejamento para o próximo ano, principalmente e basicamente os relacionados ao trabalho. 

 

SETOR 
NATUREZA DO 

EXAME 

Nº ANUAL DE 

EXAMES 

REALIZADOS 

Nº ANUAL DE 

RESULTADOS 

ANORMAIS 

OCUPACIONAIS 

Nº DE RESULTADOS 

ANORMAIS X 100 

--------------------------- 

Nº DE EXAMES 

TOTAIS REALIZADOS 

Nº DE EXAMES 

PROGRAMADOS 

PARA O ANO 

SEGUINTE 

 

NOME DOS SETORES 

SOMATÓRIAS DAS 

AVALIAÇÕES 

CLÍNICAS E EXAMES 

COMPLEMENTARES 

    

 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:                                                     DATA: 
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CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO OCUPACIONAL 


