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INTRODUÇÃO: 

 
 

O Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO foi instituído através da 

Norma Regulamentadora nº 7 - NR 7, aprovado pela Portaria SSST nº 24, de 29/12/94 atendendo 

à Portaria Ministerial nº 3214/7. 

 A NR-7 estabelece a obrigatoriedade da sua elaboração e implementação, por parte de 

todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados.  

Este programa foi desenvolvido com a finalidade de promover e preservar a saúde do 

conjunto de seus trabalhadores, nas suas mais variadas nuances, procurando acompanhar a 

evolução das atividades laborativas em todas as áreas do conhecimento humano, e tem como 

objetivo primordial a prevenção, o rastreamento e diagnóstico precoces dos agravos à saúde 

relacionados à atividade ocupacional – o empregado sadio produz mais, melhor e por mais 

tempo. 

Todos os trabalhadores devem ter o controle de sua saúde de acordo com os riscos a 

que estão expostos, entretanto a empresa deve estabelecer parâmetros para possibilitar a 

execução e atualização do PCMSO sempre voltado para o bem maior que é a saúde do 

trabalhador.  

Todas as inspeções de saúde compreendem: 

          - Avaliação Clínica, Anamnese Ocupacional e Exame Físico. 

          - Exames Complementares Laboratoriais. 

Se o reconhecimento não detectar riscos ocupacionais específicos, o controle médico 

poderá resumir-se a uma avaliação clínica global em todos os exames exigidos: admissional, 

periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional. 

Os empregados que exercem múltiplas funções serão sempre considerados na função 

que envolver o maior risco. 

Nos exames de retorno ao trabalho poderão ser solicitados exames complementares de 

acordo com a causa que deu origem ao afastamento. 

Os empregados de empresas “terceirizadas” deverão ser submetidos, no mínimo, aos 

mesmos exames complementares dos empregados da empresa expostos aos mesmos riscos. 
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As empresas contratantes de mão de obra de outras prestadoras de serviços 

(“terceirizadas”) devem exigir os programas PPRA e PCMSO destas, e é de sua competência 

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

do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços serão efetivamente prestados de acordo com 

o subitem 7.1.3 da NR-7. 

Algumas doenças profissionais e do trabalho equiparam-se também ao Acidente de 

Trabalho de acordo com o Decreto 611 de 21/07/92 que regulamenta a Lei 8213 de 14/07/91. 

Quando for constatada a ocorrência ou o agravamento de doenças profissionais, ou sendo 

verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgãos ou sistemas biológicos, 

o médico coordenador deverá tomar as seguintes providências: 

- Solicitar à empresa a abertura da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT); 

           - Indicar, sempre que necessário, o afastamento do empregado da fonte de risco 

ocupacional; 

           - Encaminhar o empregado a médico Especialista, a fim de determinar a causa o melhor 

tratamento bem como medidas que evitem o agravamento da doença.    

 

I) PROPÓSITO:  

 

Estabelecer normas para implantação do PCMSO na empresa VALDECIR SOUZA 

CORTE - ME, de acordo com o que preconiza a Norma Regulamentadora nº 7 do Ministério do 

Trabalho aprovado pela Portaria SSST nº 24 de 29/12/94 publicada no DOU de 30/12/94. 

 

II) OBJETIVO: 

 

1. Promoção e preservação da saúde do conjunto de seus trabalhadores; 

2. Estabelecer os programas de Exames Médicos do pessoal, visando atender as 

exigências do Ministério do Trabalho; 

3. Ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à 

saúde relacionados ao trabalho, inclusive os de natureza subclínica, além da constatação 

da existência de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores; 
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4. Será planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores 

especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NRs. 

 

III) APLICABILIDADE: 

 

O Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional aplica-se a todas as pessoas que 

desenvolvem suas atividades laborativas nesta empresa. 

 

IV)  DAS RESPONSABILIDADES: 

 

De acordo com o subitem 4.1 da NR-4, todas as empresas que possuam empregados 

regidos pela Consolidação das Leis do trabalho – CLT deverão manter, obrigatoriamente, 

Serviços Especializados de Engenharia e Medicina do Trabalho. 

Em atendimento ao subitem 7.1.3 da NR-7, caberá à empresa contratante de mão-de-

obra prestadora de serviços, informar à empresa contratada (ex. empreiteiras) os riscos 

existentes e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde 

estão sendo prestados. 

 O empregador deve fornecer aos trabalhadores instruções escritas e, se necessário, 

afixar cartazes sobre os procedimentos a serem adotados em caso de acidente ou incidente 

grave. 

O empregador deve informar os trabalhadores sobre os riscos existentes, as suas causas 

e as medidas preventivas a serem adotadas. 

O programa prevê estudo “in loco” para reconhecimento prévio dos riscos ocupacionais 

existentes articulados com o PPRA (Programa de Prevenção de Risco Ambiental) instituído pela 

NR-9. 

Em todo setor onde exista risco de exposição aos agentes biológicos devem ser 

fornecidas aos trabalhadores instruções por escrito e em linguagem acessível, sobre as rotinas 

 realizadas no local de trabalho e as medidas de prevenção de acidentes e doenças relacionadas 

ao trabalho.  

O empregador deve garantir ao trabalhador o abandono do posto de trabalho quando da 

ocorrência de condições que ponham em risco a sua saúde ou integridade física. 
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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; 

c)  Indicar, dentre os médicos do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho – SESMT, um coordenador responsável pela execução do PCMSO. 

d)  Compete ao Departamento de Recursos Humanos controlar, através dos Atestados 

de Saúde Ocupacionais – ASOs, a validade das inspeções de saúde e encaminhar os 

empregados com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, à Medicina e Saúde para que esta 

proceda a competente inspeção. 

e)  Cabe ao Médico do Trabalho coordenador a responsabilidade da atualização do 

PCMSO, quando se fizer necessário. 

 

 

V) DO DESENVOLVIMENTO: 

 

O programa está baseado em: 

- Informações da Engenharia de Segurança para o PPRA; 

- Inspeções e avaliações das condições dos locais ou postos de trabalho pelos Médicos 

e Enfermeiros do Trabalho; 

- Informações fornecidas por Diretores, Encarregados e Empregados durante as visitas 

técnicas. 

 

VI)  DOS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS: 

 

Todos os empregados são obrigados a realizá-los antes do início das atividades na empresa. 

É composto de um exame clínico e de exames laboratoriais.  

Após a conclusão do exame, o médico examinador deverá emitir o Atestado de Saúde 

Ocupacional (A.S.O.). 
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      Deverão ser realizadas as seguintes Inspeções de Saúde: 

 

A) Exame Admissional:  

Parte da necessidade de avaliar as condições de saúde do indivíduo em decorrência das 

atividades que o mesmo irá realizar, bem como manter um registro das alterações clínicas e/ou 

ocupacionais anteriores ao ingresso nos quadros da Empresa. 

       Obrigatoriamente será realizado antes que o candidato inicie suas atividades e da forma 

mais completa possível. 

              É de inteira responsabilidade da Empresa o encaminhamento do candidato ao médico 

examinador de posse da Carteira Profissional, Formulário próprio onde deve constar a Função e 

o Setor/Posto de Trabalho, Risco Ocupacional, Agente e Nível de Risco, Fonte Geradora e dados 

do último Atestado de Saúde Ocupacional.  

         É composto de um exame clínico e de exames laboratoriais. Após a conclusão do exame o 

médico examinador deverá emitir o Atestado de Saúde Ocupacional pertinente.  

No exame clínico deverão ser observadas condições predisponentes das patologias 

prevalentes de acordo com os riscos ocupacionais a que estarão expostos os futuros 

empregados (ex.: surdez, naqueles expostos ao ruído; bronquite, nos que trabalham com 

aerodispersois; dermatites, naqueles que manipulam produtos químicos; alterações sangüíneas, 

quando a atividade envolve o manuseio de derivados de petróleo, etc).   

 

B) Exames Periódicos: 

É a forma de promover a saúde e prevenir doenças profissionais e não profissionais na 

coletividade dos trabalhadores. Permite o controle médico efetivo dos trabalhadores expostos a 

agentes agressivos à sua saúde e à de terceiros. Pode servir de base para recolocação  

 

profissional (Mudança de Função) de portadores de doenças ocupacionais ou não. Oportunidade 

para incremento da educação sanitária, orientações higieno-dietéticas, prevenção do abuso de 

drogas, alcoolismo e etc. 

Compete à Empresa encaminhar os empregados para a realização dos exames laboratoriais 

previstos e convocá-los para o exame clínico no local indicado. 
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Após a conclusão da inspeção de saúde o médico examinador emitirá o respectivo ASO em 

três vias as quais o empregado deverá assinar. Uma via será entregue ao mesmo, outra será 

remetida ao Departamento de Recursos Humanos da Empresa e a terceira será arquivada pelo 

Médico examinador. 

A periodicidade será estabelecida em conformidade com os ditames das Normas 

Regulamentadoras pertinentes e prevista no PCMSO ou à critério do Médico do Trabalho 

Coordenador (Semestral, Anual e/ou Bienal).   

Consta também de um exame clínico e de exames laboratoriais de acordo com os riscos 

ocupacionais. No exame clínico deverá ser indagado ao examinando sobre o uso dos EPIs 

recomendados. 

 

C) Exames de Retorno ao Trabalho:   

Após afastamentos do trabalho por período igual ou superior a 30 dias, por motivo de 

doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não e de parto, o empregado será submetido a 

exame médico antes de reiniciar suas atividades. Visa avaliar as condições atuais de saúde e a 

presença de eventuais seqüelas porventura existentes que impliquem em readaptação ou 

mudanças de função do empregado. É composto de exame clínico e, eventualmente de exames 

laboratoriais. 

 

D) Exames de Mudança de Função:    

Os subitens 7.4.3.4 e 7.4.3.4.1 da NR-7 preveem que todo empregado que tiver alterada 

sua atividade de trabalho, posto de trabalho ou de setor, que implique em exposição a risco(s) 

diferente(s) daquele(s) a que estava exposto antes da mudança, deverá ser submetido a 

avaliação médica, obrigatoriamente, antes da data desta mudança, onde o empregado será 

submetido a exames complementares pertinentes a função que o mesmo e esta deixando e indo. 

 

 

E) Exame Demissional:  

Deve ser realizado até a data da homologação, de acordo com o subitem 7.4.3.5 da NR-

7, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado de acordo com o esquema 

abaixo: 
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Até 135 dias 
Empresas com grau de risco 1 e 2 

(Quadro I NR-4) 

Até 90 dias 
Empresas com grau de risco 3 e 4 

(Quadro I NR-4) 

 

 

 - Estes prazos poderão ser modificados em decorrência de negociação coletiva, e de 

comum acordo entre as partes, de acordo com os subitens 7.4.3.5.1 e 7.4.3.5.2 da NR-7. 

- Tem por finalidade avaliar as condições de saúde do trabalhador no momento da sua 

saída da empresa.  

- Como nos demais, devem ser realizados exames clínicos e laboratoriais em 

consonância com os riscos ocupacionais a que estava exposto o empregado.  

 Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo as avaliações clínicas e exames 

laboratoriais, as conclusões e as medidas corretivas aplicadas deverão ser registradas nos 

prontuários individuais e deverão ser mantidos por período mínimo de 20 (vinte) anos após o 

desligamento do trabalhador. 
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DADOS DA EMPRESA 

 

 

Nome da Empresa: VALDECIR SOUZA CORTE - ME 

 

CNPJ: 02.093.024/0001-68 

 

CNAE: 43.30-4-01 

 

Colaboradores: 
Na data de elaboração deste documento: 10 

 

Endereço: Rua Candido Xavier, 481– Vila Carrão - São Paulo – SP / CEP: 08340-250 

 

 

 
     Grau de Risco: 02  
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E X A M E S  

 

SETOR: ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVO 
 

FUNÇÃO 
RISCOS EXAMES / RECOMENDAÇÕES 

ADMISSIONAL PERIÓDICO DEMISSIONAL 

- Gerente Geral 

 

- Auxiliar 

Administrativo 

 

- Auxiliar de 

Escritório  

 

Ergonômico: 

Postura Inadequada 

 

Acidentes: 

Queda 

Tropeções  

Lesões 

 

 

 

Avaliação Clínica 

 

 

AAnnuuaall::  

 

 

Avaliação Clínica 

 

 

 

Avaliação Clínica 

 

SETOR: OPERACIONAL – CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 
 

FUNÇÃO 
RISCOS EXAMES / RECOMENDAÇÕES 

ADMISSIONAL PERIÓDICO DEMISSIONAL 

 

 

- Auxiliar de 

Limpeza 

 

 

 

Ergonômico: 

Postura Inadequada 

 

Químico: 

Produtos Químicos 

para Limpeza  

 

Biológico: 

Material Biológico 

 

Acidentes: 

Queda 

Tropeções  

Lesões 

 

 

 

Avaliação Clínica 

Hemograma 

TGO 

TGP 

Raio-X Dorso Lombar 

 

 

AAnnuuaall::  

 

 

Avaliação Clínica 

Hemograma 

TGO 

TGP 

 

 

Avaliação Clínica 

Hemograma 
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E X A M E S  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETOR: OPERACIONAL – COM TRABALHO EM ALTURA 
 

FUNÇÃO 
RISCOS EXAMES / RECOMENDAÇÕES 

ADMISSIONAL PERIÓDICO DEMISSIONAL 

- Pedreiro 

 

- Auxiliar de Pedreiro 

 

Físico: 

Ruído 

 

Ergonômico: 

Postura 

Inadequada 

 

Acidentes: 

Queda 

Tropeções  

Lesões 

 

Avaliação Clínica 

Audiometria 

Acuidade Visual 

Espirometria 

Glicemia 

Gama GT 

Eletroencefalograma 

Eletrocardiograma 

Raio-X Dorso Lombar 

 

AAnnuuaall::  

 

Avaliação Clínica 

Audiometria 

Acuidade Visual 

Espirometria 

Glicemia 

Gama GT 

 

Eletroencefalograma 

Eletrocardiograma 

*Obs.: Realizar esses 

exames a cada 2 anos após 

exame admissional  

Avaliação Clínica 

Audiometria 

Acuidade Visual 

Espirometria 
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E X A M E S  
 

 

* Para os exames admissionais é necessário que os funcionários apresentem a carteira de 

vacinação. 

 

OBSERVAÇÃO: Todo exame periódico será realizado através de uma avaliação clínica. O 

Exame Médico Periódico será realizado de acordo com a periodicidade estabelecida abaixo: 

- Anual para todos os trabalhadores da empresa exposto a risco 

- Anual para todos os trabalhadores da empresa com riscos inexistentes. 

 

 

SETOR: OPERACIONAL – COM TRABALHO EM ALTURA 
 

FUNÇÃO 
RISCOS EXAMES / RECOMENDAÇÕES 

ADMISSIONAL PERIÓDICO DEMISSIONAL 

 

- Impermeabilizador 

  

- Meio Oficial de 

Impermeabilizador 

 

Físico: 

Ruído 

 

Ergonômico: 

Postura 

Inadequada 

 

Acidentes: 

Queda 

Tropeções  

Lesões 

 

Avaliação Clínica 

Audiometria 

Acuidade Visual 

Glicemia 

Gama GT 

TGO 

TGP 

Hemograma 

Eletroencefalograma 

Eletrocardiograma 

Raio-X Dorso Lombar 

 

AAnnuuaall::  

 

Avaliação Clínica 

Audiometria 

Acuidade Visual 

Glicemia 

Gama GT 

TGO 

TGP 

Hemograma 

 

Eletroencefalograma 

Eletrocardiograma 

*Obs.: Realizar esses 

exames a cada 2 anos após 

exame admissional  

Avaliação Clínica 

Audiometria 

Acuidade Visual 

Hemograma 
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Além dos exames laboratoriais estabelecidos os empregados deverão ser submetidos à 

criteriosa avaliação clínica durante os exames Admissionais, Periódicos, de Mudança de função,  

retorno ao Trabalho e Demissional com intuito de detectar as alterações clínicas sugestivas de 

patologias ocupacionais existentes e ainda não detectáveis com exames laboratoriais de rotina. 

No exame Demissional a critério do Médico Examinador, os exames complementares 

realizados anteriormente que estiverem dentro da validade estabelecida pelo PCMSO para o 

exame periódico, e estando normais poderão ser considerados válidos para o exame atual. 

O Médico emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) em duas vias. E deverá 

entregar a segunda via ao funcionário sob recibo na primeira via que ficara arquivada na pasta 

do mesmo para efeitos de fiscalização do Ministério do Trabalho. 

 

ACIDENTE DO TRABALHO 

 

É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando 

lesão(s) corporal perturbação funcional que pode causar a morte, perda ou redução da 

capacidade para o trabalho permanente ou temporária. Inúmeras outras condições equiparam-

se também a acidente de trabalho entre elas as doenças ocupacionais do trabalho. 

 

 

CRONOGRAMA DE AÇÕES 

 

Medidas Controle Propostas e Cronograma 
2018/2019 

M J J A S O N D J F M A 

Realização dos exames Médicos Ocupacionais X            

Início da reavaliação do PCMSO            X 

Análise Ergonômica do Trabalho X            
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TERMO DE CONCORDÂNCIA 

 

 

 

RECONHECEMOS E CONCORDAMOS COM O PRESENTE P.C.S.M.O. ELABORADO PELA 

DRA. ROSANA GARCIA, REFERENTE À VALDECIR SOUZA CORTE - ME, PARA O PERÍODO 

DE MAIO DE 2018 À MAIO DE 2019. 

 

 

 

São Roque, 07 de Maio de 2018. 

  

  

 

 

 

  

     Médica Coordenadora Dra. Rosana Garcia 

 Médica do Trabalho CRM 46981 

 

 

 

 

 

  

 Valdecir Souza Corte - ME 
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CRM E ESPECIALIDADE: MÉDICA COORDENADORA DO PCMSO 
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ANEXO – PCMSO 

 

 
CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PELA EMPRESA VALDECIR SOUZA 

CORTE - ME: 

 

 

 

 

• LOCAL SUGERIDO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES OCUPACIONAIS DE CONTRATAÇÃO: 

 

*ACR OCUPACIONAL - ACR SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA – ME 

*REPRESENTANTE LEGAL DA CLÍNICA: THAIS GARCIA SILVEIRA 

*CNPJ: 16.806.488/0001-89 

*END.: RUA JOSÉ HENRIQUE DA COSTA, 63 – BAIRRO JD. BELA VISTA – SÃO ROQUE – SP 

*CEP:18.134-190 

 

• MÉDICO EXAMINADOR DA CLÍNICA ACR OCUPACIONAL:   

 

*ROSANA GARCIA - CRM 46.981 

               *ANA ARLETE L. BARROS – CRM 95.775 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

 

     DRA ROSANA GARCIA CRM 46981                                     VALDECIR SOUZA CORTE - ME  

                     COORDENADORA PCMSO                                                   

 


