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Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais 

Seu objetivo é identificar os riscos 

presentes no ambiente de trabalho, e 

quais medidas devem ser adotadas 

para que eles sejam controlados ou 

neutralizados. 

Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional 

Seu objetivo é indicar quais exames 

precisam ser feitos e qual sua periodicidade, 

de acordo com as funções presentes na 

empresa. O intuito é prevenir o surgimento 

de doenças ocupacionais ou danos 

irreversíveis à saúde do trabalhador.  

Laudo Técnico das Condições 

Ambientais do Trabalho 

Seu objetivo é identificar os 

agentes nocivos presentes no 

ambiente de trabalho, e a partir 

deles apontar a existência da 

insalubridade ou periculosidade. 

 

Perfil Profissiográfico Previdenciário 

 

 

 

 

Os dois 
programas 

tornaram - se 
obrigatórios a 

partir da portaria 
N 3.214, 

publicada em 
08-06-1978,  
e devem ser 

articulados em 
conjunto. 

Obrigatório a partir da Lei nº 8213 de 
24/07/1991. 

 

Trata - se de um histórico do período trabalhado 
produzido com base no LTCAT. Neste 

documento consta os riscos que o trabalhador 
esteve exposto e exames que realizou durante 
todo o período na empresa. Este documento é 
obrigatório para dar entrada na aposentadoria, 
e indica inclusive se o trabalhador tem direito 

ou não a aposentadoria especial. 



Atestados Ocupacionais 
O Atestados de Saúde Ocupacional , 

também conhecido como ASO, é uma 

obrigatoriedade  estabelecida pela 

legislação, e tem como objetivo promover 

e preservar a saúde dos trabalhadores, e é 

por meio dele que o médico indicará se o 

colaborador está apto ou inapto para o 

trabalho.

Olá ! Você lembra o que é PCMSO? 
 Eu sou o médico responsável por 

elaborar esse programa, e é com base 
nele que os atestados ocupacionais 

são realizados.

Admissional

Periódico Demissional
Retorno ao 

trabalho 

Mudança de 
Função 

Deverá ser realizado antes que o 
trabalhador assuma suas atividades. 

 

Deverá ser realizado periodicamente 
de acordo com o PCMSO da empresa.

A periodicidade varia de acordo com a 
exposição ou não à riscos e a idade do 

colaborador.

Anual : menores de 18 anos e maiores 
de 45 anos. 

Bienal: entre 18 e 45 anos.

Deverá ser realizado obrigatoriamente 
antes da data da homologação. 

Não é necessário fazer o atestado 
demissional se o último exame ocupacional 
realizado estiver dentro dos prazos abaixo:

135 dias : empresas de grau de risco 1 e 2 
90 dias: empresas de grau de risco 3 e 4 

* De acordo com o quadro I da NR - 4

Deverá ser realizado antes que a troca de 
função aconteça, é necessário quando o 
colaborador passará a exercer função de 

risco diferente da atividade anterior.

Deverá ser realizado obrigatoriamente 
no primeiro dia de volta ao trabalho 

quando houver um afastamento igual 
ou superior a 30 dias.

Sempre que houver, trazer os exames e 
papéis da perícia.

Os gastos com os procedimentos 
relacionados ao PCMSO são 

exclusivamente do empregador, 
sem ônus para o empregado



Exames Complementares
Os exames complementares, assim como o atestado ocupacional é um procedimento relacionado 

ao PCMSO, esses exames servem para complementar o diagnóstico médico indicando a aptidão ou 
inaptidão do colaborador para determinada atividade de acordo com os riscos presentes. 

Os exames complementares mais comuns em saúde ocupacional são:

Audiometria:

Acuidade Visual:

Espirometria:

Eletrocardiograma:

Exame realizado para detectar possíveis alterações auditivas que o colaborar possa apresentar.

Exame realizado para detectar possíveis alterações visuais que o colaborador possa apresentar.

Exame realizado para detectar possíveis alterações respiratórias que o colaborador possa apresentar.

Exame realizado para detectar problemas cardíacos que o colaborador possa apresentar.

14 horas de repouso acústico (auditivo). 
 Dentro das 14 horas evitar ruídos aparelhos sonoros e ruidosos como MP3, MP4, Rádio, IPOD, Celulares,  Serras Elétricas, 
Furadeiras e etc, antes do exame. 
 Obs.: Caso haja o descumprimento das recomendações, reagendar o exame para outro dia.

A última alimentação (leve), deve ser feita até 1 (uma) hora antes do exame; 
Não fumar por 6 horas antes do exame; 
Não ingerir bebidas alcoólicas por 12 horas antes do exame; 
Não tomar café, chá, chocolate, ou bebidas que contenha cafeína por 6 horas antes do exame; 
Não fazer uso de medicação broncodilatadora (Medicamentos para bronquite e asma) por 14 horas antes do exame. 
Paciente em crise de bronquite não deverá fazer o exame. 
Se o funcionário for usuário de óculos de contato, levá-lo ao exame.

A espirometria não deve ser realizada caso a pessoa esteja gripada ou resfriada. 
Não tomar chás, cafés ou bebidas alcoólicas cerca de 6 horas antes do início do exame. 
Não se deve fumar nas 2 horas que antecedem o exame. 
Suspender os remédios broncodilatadores por ação rápida 4 horas ande do início do exame. 
Suspender os remédios broncodilatadores por ação prolongada 12 horas ande do inicio do exame.

Não fumar no mínimo 30 minutos antes do exame. 
É necessário o descanso por cerca de dez minutos, após chegada ao local do exame.

Observação
Além dos exames citados 
 acima, é possível que o  
médico solicite ainda no 

PCMSO  exames  
laboratoriais e 
 radiografias.



CIPA     Designado de CIPA

Art. 162 
e 165 da 

CLT
NR - 05

Designado de CIPA

A CIPA é um grupo de pessoas escolhidas pela 
empresa e pelos empregados, treinadas para 

atuar na prevenção de acidentes.

O dimensionamento da CIPA é feito 
com base no quadro I da NR 5, ou 
seja, é a partir dele que saberemos 

quantos integrantes são necessários 
para compor a CIPA da empresa.

Quando  não se enquadrar no 

quadro I da NR 5, a empresa 

designará um responsável por 

cumprir os objetivos da NR  5.

Eleito pela empresa Eleito pelos funcionários

O mesmo número de eleitos pela empresa será o de eleitos 
pelos funcionários, além disso, existem os suplentes, que 

assumirão o posto em casos de ausência dos efetivos.



EPC        EPI
Equipamentos de Proteção

Equipamento de Proteção Coletiva

Os EPCs são itens fixos ou móveis, 
instalados no local de trabalho para a 
proteção coletiva de toda a empresa. 

O empregado que se recusar a usá-lo comete falta grave 
(art.158, parágrafo único, b – CLT).  

NR 6 item 6.6 
a) Usar apenas para a finalidade a que se destina; 
b) Responsabilizar-se pela guarda e conservação; 
c) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne 
impróprio para uso; 
d) Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 

“CLT Art. 166 – A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem 
geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes 
e danos à saúde dos empregados”. 

“Art. 167 – O equipamento de proteção só poderá ser posto à venda 
ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA do 
ministério do Trabalho”. 

Os EPIs estão relacionados aos utensílios 
individuais para cada trabalhador e são 

utilizados para evitar danos à saúde e à vida 
desse funcionário. 

Equipamento de Proteção Individual

EPC EPI

Obrigação do empregador 

Obrigação do empregado 



EPC        EPI
Equipamentos de Proteção

Ficha de entrega de EPI's

Instruções para preenchimento da Ficha

É de grande importância que a empresa possua e mantenha atualizada as fichas de entrega dos EPI'S, estas 
podem ser usada como prova que o colaborador recebeu os equipamentos de proteção. 

O número do CA ( Certificado de Aprovação) não pode ser esquecido, 
lembrando que a empresa só deve comprar EPI's com CA válidos, pois isto 
garante que os mesmos passaram por testes e sua efetividade foi aprovada;
Outro item que não deve ser esquecido é a assinatura do colaborador. 



"Uma pequena omissão pode 

levar a um grande acidente."

"Antes cautela que 

arrependimento."

Trabalho bem feito, 

é trabalho feito 

com segurança!


