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Processo: ?Ar? 
Folha: 
Rubrica: 

Alternar a postura de trabalho. Por exemplo, se o empregado fica só sentado, deve alternar 

com posição em que fique em pé ou tenha que andar um pouco e vice-versa. 

O trabalhador deve procurar conhecer os recursos de ajuste de sua cadeira de trabalho. 

É importante ajustar a altura do suporte da cadeira em suas costas, de forma a proporcionar 

bom apoio, sem forçar qualquer ponto da coluna. 

Os cotovelos devem ficar na altura do tampo da mesa. 

Ficar atento à altura da cadeira. Cadeira muito baixa pode ocasionar dor nos músculos. 

Muito alta pode ocasionar dores nas costas. 

Quando estiver digitando ou lendo, ajustar a cadeira de tal modo que o tronco e as coxas 

formem um ângulo de aproximadamente 100 a 110 graus. 

Quando estiver escrevendo, sentar mais para a extremidade anterior da cadeira. 
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Procurar sentar sempre alinhado com o eixo da cadeira. Evitar sentar-se torto. Processo: 
Folha: 
Rubrica: 

Nunca trabalhar com os pés suspensos. Utilizar um apoio sempre que necessário. Ao 

trabalhar com microcomputador, ajustar a distância dos olhos ao monitor de vídeo. 

Ajustar a altura do monitor de vídeo de modo que a linha superior do monitor fique no 

máximo na altura dos olhos, nunca acima. 

Posicionar o mouse junto ao teclado (na mesma altura). 

Procurar utilizar um suporte de documentos e posicionar este suporte à frente do teclado, 

com papéis a serem lidos, assim o empregado não força o pescoço para os lados. 
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Puxar o teclado para junto do digitador, não esquecendo que os cotovelos devem estar na 

altura do tampo da mesa. 

Procurar colocar os objetos de uso constante, como telefone, agenda, grampeador e outros, o 

mais próximo possível do corpo do operador, para que não seja necessário se torcer a todo instante e 

desviar-se da postura correta. 
Processo:f-o~ 
Folha:  .26 
Rubrica: 

Evitar torção de tronco ao atender os chamados telefônicos, assim como segurar o fone 

entre a orelha e o ombro. 

III — TRABALHANDO EM PÉ: 

Procurar manter o corpo na vertical e regular a altura do posto de trabalho. 

Para trabalhos pesados, que exigem força, regular mais ou menos l O centímetros abaixo da 

altura da cintura. 

Para trabalhos com precisão visual, na altura da linha do tórax, procurar aproximar o corpo 

dos objetos de trabalho de forma que não tenha de se encurvar ou se afastar para poder acioná-los. 
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Nunca forçar só um padrão de movimento durante toda a jornada de trabalho 

IV - CARREGANDO PESOS: 

Processo:~OW 
Folha: 
Rubrica: 

Ao carregar objetos pesados, o trabalhador deve obedecer às regras de transporte de cargas, 

além de usar carrinhos, pedir ajuda de mais pessoas, carregar os pesos junto ao corpo e flexionar os 

joelhos em vez de o tronco para colocá-los no chão ou em nível inferior. 

Todas as pessoas que trabalham em escritório devem evitar colocar objetos pesados ou 

documentos em gavetas que estejam próximas ao piso. 

Para levantar cargas pesadas do chão, dobrar um pouco as pernas e encurvar levemente o 

tronco. 

Para pegar peças com uma das mãos no interior de caixa ou caçambas, apoiar um dos braços 

na borda da caixa e levantar com a outra. Isso aliviará a força de compressão nos discos da coluna. 
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Antes de pegar peso, respirar fundo e prender a respiração. O aumento adicional de pressão 

no tórax diminui a pressão nos discos da coluna. 
Processo:"(-0~ 
Folha: 
Rubrica: 

2c7( 

O trabalhador deve avaliar sempre a sua real capacidade para levantar um determinado peso. 

Deve evitar carregar pesos com mais de 20 quilos sem o uso de cinturões ou outros equipamentos 

adequados para isso. 

Pegar um peso de cada lado. É preferível distribuir o peso nos dois lados do corpo. 

Na medida do possível, carregar a carga com os braços estendidos junto ao corpo, evitando dobrá-

los. 
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Somente utilizar a posição agachada para levantar peso quando a carga for compacta e que 

caiba entre os joelhos. 

Processo:~ 
Folha: 
Rubrica: 

A manobra de levantar uma carga pesada e volumosa na frente dos joelhos na posição 

agachada é perigosa para a coluna e para os joelhos. 

da carga 

Desobstruir o acesso à carga a ser levantada, de forma a evitar flexões e torções na coluna. 

Certificar-se das condições do piso para evitar tropeções e escorregões durante o transporte 
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Não carregar peso na cabeça. Isso leva à degeneração dos discos da coluna cervical. 

Processo: 4 22-4 
Folha:  e2
Rubrica: 

V - A VISÃO: 

Fadiga Ocular: 

Sempre que é preciso olhar algum objeto a curta distância (< 6 metros), os músculos oculares 

ficam sujeitos a um esforço maior. A atividade constante, durante horas, frente a um monitor 

brilhante leva a desconforto, embaçamento, ardor e veimelhidão dos olhos, por vezes até uma 

conjuntivite ou visão dupla. Na seqüência, dor de cabeça e enxaquecas, são queixas muito freqüentes 

nos usuários de computador. 

Colocar o monitor a uma distância entre 45 e 70 cm do plano dos olhos. Iluminar a sala 

suavemente para evitar reflexos parasitas. Não fumar. A cada hora de trabalho, descansar dez 

minutos. Olhar pela janela para o infinito, movimentar os olhos para cima, para baixo e lateralmente. 

Enquanto estiver olhando o monitor, piscar os olhos com freqüência, para não ficarem ressecados ou 

irritados e olhar para diferentes distâncias à frente ou para os lados. 
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Processo:~ 
Folha: 
Rubrica: 

A postura semi-sentada tem sido indicada para situações onde as imposições da tarefa ou as 

características construtivas do posto de trabalho impedem o trabalho sentado. O uso de dispositivos 

para tal postura é pouco difundido na indústria, bem como são poucos os estudos que fazem uma 

avaliação do efeito de dispositivos desta natureza sobre os indivíduos. 

VI - CORRIGINDO POSTURAS: 

Este jardineiro deveria trabalhar agachado ou utilizar um banquinho baixo para poder 

trabalhar sentado. Existem carrinhos, específicos para essa finalidade, cuja parte central possui uma 

tampa destinada a ser utilizada corno assento; as laterais são bandejas para o transporte das 

ferramentas e das mudas. 

Se o trabalhador precisa das mãos livres, enquanto fala ao telefone, deve usar fones de 

ouvido, a fim de evitar torcer o pescoço dessa forma. 

O dentista deve utilizar uma cadeira apropriada para evitar trabalhar curvado sobre o 

paciente. Trabalhar sentado é preferível a trabalhar em pé. 
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Processo: ~,5 41/2erJ 
Folha: 
Rubrica: 

Durante a jornada diária de trabalho, o empregado deve fazer pausas, sempre que se sentiT - 

cansado. Nesses intervalos, deve fazer exercícios de alongamento, caminhar um pouco, olhar pela 

janela. 

LIMA --- IMINIZAR SERVIÇ 

O que é higiene no trabalho? 

Higiene do trabalho é um conjunto de normas e procedimentos que visa à proteção da 

integridade física e mental do trabalhador, preservando-o dos riscos de saúde inerentes às tarefas do 

cargo e ao ambiente físico onde são executadas. 

Quais são os objetivos da higiene no trabalho? 

A higiene do trabalho tem caráter eminentemente preventivo, pois objetiva a saúde e o 

conforto do trabalhador, evitando que adoeça e se ausente provisória ou definitivamente do trabalho. 

Os principais objetivos são: 

1 - Eliminação das causas das doenças profissionais 

2 - Redução dos efeitos prejudiciais provocados pelo trabalho em pessoas doentes 

portadoras de defeitos físicos. 

3 - Prevenção de agravamento de doenças e de lesões. 

4 - Manutenção da saúde dos trabalhadores e aumento da produtividade por meio de 

controle do ambiente de trabalho. 

O que envolve a higiene no trabalho? 

O programa de higiene no trabalho envolve: 

1-Ambiente físico de trabalho: a iluminação, ventilação, temperatura e ruídos 

2-Ambiente psicológico: os relacionamentos humanos agradáveis, tipos de atividade 

agradável e motivadora, estilo de gerência democrático e participativo e eliminação de possíveis 

fontes de estresse. 
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3-Aplicação de princípios de ergonomia: máquinas e equipamentos adequados às 

características humanas, mesas e instalações ajustadas ao tamanho das pessoas eprgerrame,~ 
GeSS0: - , 

Folha: CYL-3 
Rubrica:  ,------

4-Saúde ocupacional: ausência de doenças por meio da assistência médica prevenfiva. 

É necessário a empresa ter um programa de saúde ocupacional? 

A Lei N° 24/94 instituiu o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO. 

Através do PCMSO é exigido o exame médico pré-admissional, o exame médico periódico. Os 

exames médicos são exigidos quando houver retomo ao trabalho, no caso de afastamento superior a 

30 dias, e também quando ocorrer a mudança efetiva de função (deve ser feito antes de ocorrer a 

transferência). No caso de afastamento definitivo da empresa, deve-se exigir o exame médico 

demissional, nos 15 dias que antecedem o desligamento do funcionário. 

O que é segurança no trabalho? 

A segurança do trabalho é o conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, 

médicas e psicológicas, empregadas para prevenir acidentes, seja pela eliminação de condições 

inseguras do ambiente, seja pela instrução ou pelo convencimento das pessoas para a implementação 

de nráticas preventivas. 

Qual a relação entre higiene e segurança no trabalho? 

A saúde e segurança dos empregados constituem uma das principais bases para a 

pre ;ervação da força de trabalho adequada. De modo genérico, higiene e segurança do trabalho 

cor stituem duas atividades intimamente relacionadas, no sentido de garantir condições pessoais e 

ma criais de trabalho capazes de manter certo nível de saúde dos empregados. 

Por que se deve investir em saúde e segurança no trabalho? 

Algumas pessoas menos esclarecidas sobre o assunto, procuram em determinadas 

cii( unstâncias, justificar de várias maneiras a ausência da segurança em algumas indústrias, ou o 

pot co interesse de outras para a prevenção de acidentes. No entanto, nada justifica tal omissão. Entre 
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pessoas, algumas costumam afirmar: "Sem acidentes ou com acidentes o trabalho é rtfiliciutp'~-/—; 
' 

importa quem diz isso ou pensa dessa maneira. Folha: 
Rubrica: 

Trata-se de uma afirmação ou de um pensamento infeliz, embora não posa •er 

integralmente contestado. Realmente, o trabalho poderá ser executado mesmo que ocorram 

acidentes. Porém, nesses casos, jamais a sua realização poderá ser considerada satisfatória. A dor e a 

infelicidade de quem sofre ferimentos somam-se a muitos outros fatores danosos ao trabalho, tanto 

sob o aspecto técnico como econômico. Isso nem sempre é percebido por quem não entende e não 

interpreta os acidentes do trabalho em toda a sua extensão e profundidade. 

O que pode promover os acidentes de trabalho? 

As condições inseguras e os atos inseguros são as causas básicas de acidentes no trabalho. 

Segundo este autor, condições inseguras e atos inseguros são: 

1 - Condições inseguras: equipamentos sem proteção, procedimentos arriscados CM 

máquinas ou equipamentos, armazenamento inseguro, iluminação deficiente, ventilação imprópria, 

temperatura elevada ou baixa no local e condições físicas ou mecânicas inseguras que constituem 

zonas de perigo. 

2 - Atos inseguros: carregar materiais pesados de maneira inadequada, trabalhar em 

velocidades inseguras, utilizar esquemas de segurança que não funcionam, usar equipamento 

inseguro ou usá-lo inadequadamente, não usar procedimentos seguros, assumir posições inseguras, 

subir escadas ou degraus depressa, distrair, negligenciar, brincar, arriscar, correr, pular, saltar e 

abusar. 

são: 

Como diminuir os acidentes de trabalho? 

Algumas medidas simples ajudariam a diminuir o número de acidentes, alguns exemplos 

1 - Sinalizar toda a empresa 

2 - Empregados novos, usar capacete de cor diferente 

3 - Urna Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) atuante 

4 - Campanhas de prevenção de acidentes 

5 - Kit de primeiros socorros 

6 - Realização periódica da Semana Interna de Acidentes no Trabalho (S1PAT) 

7 - Treinamento da brigada de incêndio 
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8 - Revisar extintores 

9 - Chaves de segurança 

10 - Treinamentos para prevenir acidentes 

11 - Apoio da direção e das chefias. 

Processo: ZaC0(---
Folha: 
Rubrica: 

Como realizar a prevenção de acidentes? 

Prevenção de acidentes e administração de riscos ocupacionais relacionam-se com 

segurança do trabalho, sua finalidade e antecipar os riscos de acidentes e com isso minimizá-los. A 

prevenção de acidentes é a eliminação das condições inseguras e isso se dá através do mapeamento 

de áreas de riscos, uma análise profunda dos acidentes e apoio irrestrito da alta administração. A 

informação, o treinamento e a capacitação de todos os envolvidos no processo são elementos-chave 

para empreendimentos seg-uros e saudáveis, com produtividade e qualidade. 

As empresas são obrigadas a investir em higiene e segurança no trabalho? 

As Normas Regulamentadoras —NR, a segurança e medicina do trabalho são de observância 

obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e 

indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuam empregados 

regidos pela Consolidação das Leis do trabalho — CLT 

O que é uma Norma Regulamentadora (NR)? 

Uma Norma Regulamentadora (NR) objetiva explicitar as determinações contidas nos 

artigos 154 a201 da CLT, para que sirvam de balizamento, de parâmetro técnico às pessoas ou 

empresas que devem atender aos ditames legais e que, também, devem observar o pactuado nas 

Convenções e nos Acordos Coletivos de Trabalho de cada categoria e nas Convenções Coletivas 

sobre Prevenção de Acidentes. 

O que é Equipamento de Proteção Individual (EPI's)? 

Equipamento de Proteção Individual é todo dispositivo ou produto, de uso individual, 

utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a 

saúde no trabalho. 
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Alguns tipos de EPI são: capacete, capuz, óculos, protetor facial (creme água resistente, 

creme óleo resistente e cremes especiais), luvas de proteção, dedeiras, proteção de mãos, dedos e 

braços de riscos mecânicos, térmicos e químicos, calçados de segurança, botas e botinas, cintos de 

segurança, trava quedas, cadeiras suspensas, etc. 
L'recesso. 
FRA. 
Rt41.(ica: 

É necessário a empresa ter uma Comissão Interna de Prevenção de j 

Acidentes? 

A segurança do trabalho no Brasil é regida pela própria CLT, que no seu artigo 163 dispõe o 

seguinte: 

"Art.163. Será obrigatória a constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes — 

CIPA — de conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos 

estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas". 

"Parágrafo único. O Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições, a composição e o 

funcionamento das C1PAs". 

A regulamentação citada no caput do artigo 163 está consubstanciada no conjunto de 

normas conhecido como NRs (Normas Regulamentadoras). As Nrs representam, na verdade, uma 

legislação complementar que rege todas as ações no campo da Higiene Segurança e Medicina do 

Trabalho (HSMT). 

Qual o objetivo dessa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes? 

Cabe à CIPA apontar os atos inseguros dos trabalhadores e as condições de insegurança, 

urna vez que o órgão de segurança aponta soluções. Alguns requisitos de um plano de segurança: 

1 - A segurança em si é uma responsabilidade de linha e uma função de staff 

2 - De acordo com as especificações da empresa são os meios materiais preventivos 

3 - A segurança deve abranger todos os locais da empresa 

4 - O plano de segurança envolve pessoal e trabalho, além dos fatores sóciopsicológicos 

5 — A segurança do trabalho treina técnicos e operários, cumpre normas de segurança, 

sirrula acidentes, inspeciona equipamentos, roupagem adequada, etc. 
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Quais são os princípios que regem a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes? Processo: 

É importante a aplicação dos seguintes princípios: 

1 - Apoio ativo da administração 

2 - Manutenção de pessoal dedicado exclusivamente à segurança 

3 - Instruções de segurança para cada trabalho 

4 - Instruções de segurança a empregados novos 

5 - Integração de todos os empregados no espírito de segurança 

6 - Extensão do Programa de Segurança fora da companhia 

7 - Não deve haver confusão entre CIPA e o Órgão de segurança. 
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KIT DE PRIMEIROS SOCORROS EXIGIDOS PELA  NR 7 

THIAGO DO R. LIMA — IMINIZAR SERVIÇOS DE LENIPEZA 
Rubn 

Todo o estabelecimento deve ser equipado com material necessário à prestação de primeiros 

socorros.considerando-se as características próprias da atividade desenvolvida. 

Esse material deve ser guardado em local adequado e de fácil acesso, aos cuidados de 

pessoa treinada para este fim. 

Também deverá possuir pessoas com treinamento e conhecimento em Primeiros Socorros 

(ferimentos, queimaduras em geral, intoxicação, envenenamento, desmaios, convulsões, males 

súbitos, etc.) 

Conteúdo de um kit básico para Primeiros Socorros: 

INSTRUMENTOS 

• Termômetro 

• Tesoura 

• Pinça 

• Máscara Proteção Facial 

• Luvas tipo cirúrgica (látex) 

• Colar Cervical 

• Óculos de proteção (transparente) 

• Material Para Curativo 

• Rolos de atadura de crepom de 10 cm de largura; 

• Rolos de atadura de crepom de 15 cm de largura; 
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• Curativo auto-adesivo; 

• Pacotes de gaze esterilizada; tesoura pequena; 

• Pacote de algodão; 

• Pares de luvas cirúrgicas número 8; 

• Sacos plásticos transparentes de 1 litro; 

• Rolo de esparadrapo grande; 

• Sabão líquido anti-bactericida. 

• Soro fisiológico 

• Água boricada. 

Processo:~ ^30 
Folha: 
Rubrica,: 

MEDICAMENTOS 

Gostaria de salientar que adicionar os medicamentos fica a critério do Médico do Trabalho 

ou Enfermeiro do Trabalho responsável na Empresa, recebi alguns e-mail de visitantes que 

questionaram este item, no entanto existe o decreto 20.931 de 11 de Janeiro de 1932, que determina a 

prescrição de medicamentos é dos deveres do profissional médico, além de cirurgião dentista e 

Enfetnieiros, a ninguém mais é dado o direito da prescrição médica sob pena de ação civil e criminal. 

Diante disto instruímos todos os nossos visitantes a não ter nenhum medicamento que não seja 

devidamente autorizado pelo Médico do Trabalho ou Enfermeiro do Trabalho. 
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,ANEXO 04 PROTOCOLO DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA CO 

THIAGO DO R. LIMA — IMINIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA 

INTRODUÇÃO 
Precesso. 

Em dezembro de 2019, o Novo Coronavírus (SARS Cov-2) foi reconhecido como agente 

etiológico de um grave quadro de pneumonia, na cidade de Wuhan, na China. O SARS Cov-2 tem 

alta infectividade e provoca urna síndrome respiratória aguda que varia de casos leves (80% dos 

casos) a graves que cursam com evolução letal principalmente nos pacientes idosos e com 

comorbidades. 0 presente protocolo, visa resguardar a integridade psicofisiológico de todos os 

empregados e clientes. 

O QUE E COVI 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavirus, denominado SARS-CoV-2, que 

apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com 

a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser 

assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos 

detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais 

aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. 

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado, a uma Síndrome Gripal-SG 

(presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos dois dos seguintes 

sintomas: sensação febril ou febre associada a dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza) até uma 

pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns: 

• Tosse 

• Febre 

• Coriza 
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• Dor de garganta 

• Dificuldade para respirar 

• Perda de olfato (anosmia) 

• Alteração do paladar (ageusia) 

• Distúrbios gastrintestinais (náuseas/vomitos/dian-eia) 

• Cansaço (astenia) 

• Diminuição do apetite (hiporexia) 

• Dispnéia ( falta de ar) 

COMO E TRANSMITIDO 

Processo:2c9 
Folha: 
Rubrica: 

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de: 

• Toque do aperto de mão contaminadas; 

• Gotículas de saliva; 

• Espirro; 

• Tosse; 

• Catarro; 

• Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, 

brinquedos, teclados de computador etc. 

As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes: 

• Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize 

com álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada quando estiver em algum 

ambiente público (ambientes de trabalho, prédios e instalações comerciais, etc), quando 

utilizar estrutura de transporte público ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado. 

• Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo. 

• Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com as mãos não higienizadas. 

• Se tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como já indicado. 
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• Mantenha distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas em lugares públicos e de convívio 

social. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem 

contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. 

• Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças e outro objetos que são 

utilizados com frequência. 
Processo:~ 

• Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos. Folha: 

• Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 

2 

Rubrica: 

• Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes 

crônicos, busque orientação pelos canais on-line disponibilizados pelo SUS ou atendimento 

nos serviços de saúde e siga as recomendações do profissional de saúde. 

• Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 

• Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes. As máscaras de tecido 

(caseiras/artesanais), não são Equipamentos de Proteção Individual (EPI), mas podem 

funcionar como uma barreira fisica, em especial contra a saída de gotículas potencialmente 

contaminadas. 

O uso correto do EPI previne a exposição ao risco. 

São exemplos de EPIs: luvas de procedimentos, gorros, máscaras, avental descartável, óculos 

de proteção. 

Em relação aos EPIs deve-se prezar pela manutenção, higienização a cada uso ou descarte, uso 

correto desses, conforme treinamento dado pela empresa. 

Os EPI relacionados por função devem seguir o PPRA — Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais. 

DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico do Covid-19 é confirmado por teste laboratorial. O diagnóstico laboratorial é 

realizado por meio de transcriptase - reversa Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), em tempo real e 

sequenciamento parcial ou total do genoma viral ou por meio de um teste rápido que detecta 

anticorpos em uma pequena amostra de sangue que produz resultado em cerca de 15 minutos. 
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DEFINIÇÃO DE CASO E NOTIFICAÇÃ 

DEFINIÇÃO 1: SÍNDROME GRIPAL (SG): 

Folha: 
Rubrica: 

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes 

sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, 

distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. 

Observações: 

• Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) 

podem estar presentes. 

DEFINIÇÃO 2: SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): 

Indivíduo com SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no 

tórax OU saturação de 02 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto. 

CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 

• CRITÉRIO LABORATORIAL 

Caso de SG ou SRAG com teste de: 

o BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 

realizado pelo método RT-PCR em tempo real. 

o IMUNOLÓGICO: resultado REAGENTE para IgM, IgA e/ou IgG* realizado pelos 

seguintes métodos: 

• Ensaio imunoenzimático (Enzyrne-Linked Immunosorbent Assay - ELISA); 

• Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos; 

• Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (ECLIA), 
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o PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo 

método de Imunocromatografia para detecção de antígeno. 

Observação: *Considerar o resultado IgG reagente como critério laboratorial confirmatório 

somente em indivíduos sem diagnóstico laboratorial anterior para COVID-19. 

Processor~,00/(S7264 
Folha: 
Rubrica: 

CASO DE SG DESCARTADO PARA COVID-19 

Caso de SG para o qual houve identificação de outro agente etiológico confirmada por método 

laboratorial específico, excluindo-se a possibilidade de urna co-infecção, OU confirmação por causa 

não infecciosa, atestada pelo médico responsável. 

Observações: 

• Ressalta-se que um exame negativo para COVID-19 isoladamente não é suficiente para 

descartar um caso para COVID-19. 

• O registro de casos descartados de SG para COVID-19 deve ser feito no e-SUS notifica. 

NOTIFICAÇÃO E REGISTRO 

O que notificar? 

Indivíduos assintomáticos com confirmação laboratorial por biologia molecular 

imunológico de infecção recente por COVID-19. 

Quem deve notificar? 

011 

Profissionais e instituições de saúde do setor público ou privado, em todo o território nacional, 

segundo legislação nacional vigente. 
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'~ Quando notificar? Processo 
Folha: 
Rubrica: 

Devem ser notificados dentro do prazo de 24 horas a partir da suspeita inicial do caso ou bito. 

Onde notificar? 

• Unidades públicas e privadas (unidades de atenção primária, consultórios, clínicas, 

centros de atendimento, pronto atendimento, Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT): Casos de SG devem ser notificados por 

meio do sistema e-SUS Notifica  https://notifica.saude.gov.br/login 

• Unidades de Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal: Casos de SG devem seguir os 

fluxos já estabelecidos para a vigilância da influenza e outros vírus respiratórios, devendo ser 

notificados no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-

Gripe)  https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/ 

• Todos os hospitais públicos ou privados: Casos de SRAG hospitalizados devem ser 

notificados no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-

Gripe)  https://sivepgripe.saude.gpv.br/sivepgripe/ 

ORIENTAÇÕES PARA CASOS CONFIRMADOS DE COVID -19 NA EMPRESA 

Depois que um colaborador é confirmado por testes oficiais, o mesmo deverá permanecer em 

isolamento domiciliar, utilizando máscara e medidas de etiqueta respiratória, ou em internação 

hospitalar em isolamento, se necessário. 

• O colaborador não deve retornar ao trabalho ou sair do isolamento domiciliar até 14 dias após 

o diagnóstico e liberação do serviço de saúde que estiver acompanhando o paciente. 

• As autoridades oficiais de saúde precisam ser informadas para determinar o protocolo a seguir 

em relação aos colaboradores com suspeita de contaminação do COVID-19. 

A comunicação às autoridades é feita pelo serviço de saúde que emitiu o diagnóstico 

conclusivo do COVID-19, no entanto, é importante que o gestor entre em contato direto com o 

colaborador e certifique-se da informação, repassando à Unidade de Gestão de Pessoas de 

imediato. 

Riu Estudante Danilo 'tomer°, 1402 -Horto - CEP: 64052-510 Teresina -Piauí 
Tel: (86) 99499 5528 - Frani} miAr~l le anoal  .com.hr Site: movirsaimondolealcom.br 

50 



RAIMUNDO LEAL 
Perito Médico do Trabalho 

De. Ratámustflaltatatti 4eat714,:eátd. 
Especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas - AMBLPM-AMB 

Médico do Trabalho com título de Especialista pela ANAMT/AMB 
Médico do Trabalho! Perito Médico - CRM: 606 - PI / RQE 1067 E 3465 PI 

• Deverá ser realizada uma higienização cuidadosa na área ocupada por esse colaborador, 

seguindo as instruções das autoridades de saúde, utilizando desinfetante para superfícies a base 
,-267 de água sanitária na proporção de 09 partes de água para 01 parte de água sanitária. Process°. 

Folha: 
• Indica-se que a equipe de saúde da empresa ou a própria Unidade de Gestão de Pesso"welie -----

todos os colaboradores que trabalham em contato direto com quem recebeu a confirmação do , 

Covid-19, analisando a partir do fluxo apresentado anteriormente e encaminhando conforme o 

direcionamento resultante. Diante da necessidade de cada colaborador, se necessário 

atendimento médico para diagnóstico ou qualquer tipo de tratamento, o profissional deverá ser 

encaminhado ao serviço de saúde da empresa, quando disponível ou ao Sistema Único de 

Saúde. 

• Caso o colaborador pertença à equipe que permanece em trabalho presencial: Orientar os 

integrantes desta equipe para aferirem a temperatura corporal diariamente antes de acessar a 

instalação; 

• Observar atentamente o surgimento dos sintomas respiratórios neste grupo, em especial; 

• Estabelecer quarentena para todos os funcionários que apresentem sintomas respiratórios ou 

que moram com alguém que apresenta sintomas respiratórios, ainda que não esteja sob 

investigação para o COVID-19; 

• Garantir todas as medidas de higiene e limpeza orientadas anteriormente 
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ANEXO 
Processo: -2,t-2  
Falha:  (-)
Rubrica: 

Anexo I — Termo de Declaração de pessoas que residem no mesmo endereço 

TERMO DE DECLARAÇÃO 

Eu, , RG  , CPF  

residente e domiciliado na Bairro , CEP , 

na cidade de ,Estado , declaro que fui devidamente informado(a) pelo 

médico(a) Dr.(a)   sobre a necessidade de isolamento a que devo ser 

submetido(a), bem como as pessoas que residem no mesmo endereço ou dos trabalhadores 

domésticos que exercem atividades no âmbito residencial, com data de inicio  

previsão de término ,local de cumprimento da medida 

Nome das pessoas que residem no mesmo endereço que deverão cumprir medida de isolamento 

domiciliar: 

1. 

2. 

3. 

Assinatura da pessoa sintomática: 

Data: Hora: 
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COMO ELABORAR UM RAT — RELATÓRIO DE ACIDENTE DE 

TRABALHO 

THIAGO DO R. LIMA — IMINIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA_ 

Processo:~4 
Folha: 

Rubrica: 

RAT 
RELATÓRIO DE ACIDENTE DE 

TRABALHO 

O RAT - Relatório de Acidente de Trabalho é um documento interno da empresa, este 

documento tem por finalidade relatar o acidente de trabalho ocorrido na empresa, com o objetivo de 

conscientizar a utilização de EPIs, a melhor capacitação profissional e o aprimoramento do setor por 

parte da empresa. 

Para a elaboração desse documento é necessário que toda a equipe de segurança do trabalho e 

Cipa estejam trabalhando em conjunto, dessa follna teremos uma conclusão melhor dos fatos. 

Principais passos para a elaboração do relatório 

1 - Se possível, converse com o acidentado e consiga o máximo de informações, tais como: 

Qual era a tarefa que estava sendo executada; 

Peça para ele descrever o que aconteceu; 

Quantas pessoas trabalhavam na atividade; 

Nome do responsável direto por ele; 

53 
Rua Estudante Danilo Romem, 1402 -Horto - CEP: 64052-510 Teresina - Piauí 

Te): (86) 99499 5528 - rtn.artinsleal@valloo.rom.hr Sitr: www.raimundolealcom.hr 



O 

RAIMUNDO LE 
Perito Médá-o do Trabalho 

Rotásadad# lesta. 4e41 litaitffia 
Especialista em Medicina Legal e Pericias Médicas - AMBLPM-AMB 

Médico do Trabalho com título de Especialista pela ANAMT/AMB 
Médico do Trabalho / Perito Médico - CRM: 606 - P1/ RQE 1067 E 065 PI 

Processo'~lk? 

2 - No local da ocorrência: Folha: 
ub 

Verifique a área com todo cuidado a procura de detalhes que podem ter levado ao racidente 

(isso faz parte da investigação, mas se não for feito na hora, o cenário pode ser mudado e você 

poderá perder dados importantes); 

Fotografe tudo que achar necessário; 

Converse com as testemunhas (se houver); 

Converse com o responsável; 

Pegue os dados do acidentado, tais como: nome completo, idade, matrícula, função, tempo na 

empresa e na função; 

Pergunte se o funcionário demonstrou ter algum problema nos últimos dias e se o mesmo 

faltou ao trabalho; 

Qual o motivo da falta; 

3 - Divulgando a ocorrência (apenas interno): 

Cada empresa tem sua forma de divulgação de ocorrências, mas se você for o responsável pela 

divulgação, então tenha certeza do que vai escrever, pois você será cobrado depois. 

Divulgação rápida - É aquele comunicado (normalmente por email) para todos os gerentes da 

empresa (é enviado logo após o ocorrido); 

Escreva apenas o básico: Nome do acidentado; Departamento/Seção; Função; Data da 

ocorrência; Descrição sucinta da ocorrência; Tipo de lesão; 

Divulgação detalhada - É o relatório em si (pode ser usado qualquer modelo de relatório), mas 

é imprescindível que já esteja acompanhado da Análise da Ocorrência com as causas (básicas e 

raiz) e o Plano de Ação. 

Lembrando que, para qualquer um dos casos acima, serão utilizadas as informações que você 

colheu logo após a ocorrência. A agilidade e rapidez são fundamentais também para que não 

deixemos passar nada desapercebido. Toda informação por menor que seja é sempre muito valiosa. 

Para o Relatório Final, é importante contar com a Análise da Ocorrência feita por um grupo de 

pessoas e não apenas pelo Técnico. As ferramentas para análise pode ser a que melhor lhe atender 

ou, se for o caso, aquela que a empresa já adota; tipo Árvore das causas, 5 Porquês, Ishikawa, etc... 

Rua Estudante Danilo Romero, 1402 -Morto - CEP: 64052-510 Teresina -Piauí 
Tel: (86) 99499 5528 - Email• rtnartinsleal@mhoo.cona,br Site: www.raimandoleaLcom.br 

54 



ANÁLISE GLOBAL 

PPRA PROGRAMA D 
• 

PREVENÇA0 DE RISCOS 

AMBIEN IS 
- MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM EMPREGO 

P0RTARIA10..?,214 DE 08 DE JUNHO PE 1978 
NORMA REIGULAMEINTADDRA NR-09 

THIAGO DO R. LIMA 
JNIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA) 
CNPJ - 23.960.380/0001 01 

VIGÊNCIA - JANEIRO DE 2021 À JANEIRO DE 2022. 

TERESINA-PI, JANEIRO DE 202 L 



ÍNDICE 0 

INDÍCE 

DADOS ADMNISTRATIVOS DA EMPRESA 

INTRODUÇÃO 

P0 LIT

OBJET 

40 

........ a. ... aLesat 

0.4 .... ........ .... 4 ... 4.4 ........ 444 400 .. .. ..... 4•44. 411• 40.6.444004.44.4044 .. . .4404 1,0 

OS .4..4. 404040.04 4,104524 4 

METAS .... .. ... ... 

RESPONSABILIDADES ..... ........ ..... 0.04.00 0. 

DESENVOLIVIMENTO (ANÁLISE DOS RISCOS) 

40 04 

60..0 0. a.... 

• 

Processo, 
Folha: 
Rubrica: 

2

.. 4 

4 

. 6 

7 

METODOLOGIA DE AÇÃO ..... . ......... 9 

REGISTROS DE DADOS . . ... . ... „.. 

MANUTENÇÃO 

4.15.4.4.0,0 

FORMAS DE DIVULGAÇÃO ..... ....... 4404.40 4.4 

NÍVEL DE AÇÃO 4.0 444. 040 44044 

MITE DE TOLERÂNCIA 

4, 44 %.”4/44•4“ 444 40 

Wa• f'.4. 0 44 00 .. 

0000. 1.1.0 

. 12 

14 

INDICAÇÃO DOS TERMOS UTILIZADOS NO RECONHECEMENTO DOS RISCOS ....... 14 

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS 

RELATÓRIO ANUAL DO PPRA EXERCÍCIO 2021 ...... 0404..r416.t.• 25 

4.4444444 .444441g 15 

JA- ENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DO PPRA - 2021 28 28 

CONSIDERAÇÕES FINAIS . ..... 0. 44004040.44 . ... .... 29 



DADOS ADMINISTRATIVOS DA EMPRESA 

NOME 
EMPRESARIAL 

THIAGO DO R. A 

NOME FANTASIA IMUNIZAR SERVICOS DE LIMPEZA 

CNN 23.960 380 -01 

INSCRIÇÃO 
ESTADUAL 

19.572.978-1 

CNAE 81.294-00 

ENDEREÇO RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL),N° 849, 
SALA B 

BAIRRO 

CIDADE 

CENTRO 

TERESINA - PI 

CEP 64,001-310 

TELEFONE (86) 3303-7495 

CNAE 
GRAU DE RISCO 

81.29-0-00 (ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE) 

GRAU DE RISCO (GR) -03 

HORÁRIO DE 
TRABALHO 

Segunda à sexta — 08.00 às 18:00 horas 
Aos sábados: 08:00 às 12:00 horas 

FUNÇÕES/SETORES GERENTE ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 
APLICADOR, VENDEDOR, 

NÚMERO DE 
FUNCIONÁRIOS 06 (CINCO) FUNCIONÁRIOS 

ProcessoricaDat zaz 
Folha: 

°\.fi 



INTRODUÇÃO 

Processo:1c? 
Folha:( 
Rubrica: 

Esse Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) foi elaborado 

de acordo com a Norma Regulamentadora n° 9 (NR-9) da Portaria GM no 

3,214, de 08 de junho de 1978, alterada pela Portaria SSST n° 25, de 29 de 

dezembro de 1994, ambas do Ministério do Trabalho e Emprego, com o 

objetivo de preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores, através da 

antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência 

de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 
trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos 
naturais. 

As ações do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) foram 
desenvolvidas no âmbito do estabelecimento da empresa, sob a 
responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo 
sua abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos 
envolvidos e das necessidades de controle 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) é também parte 
integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da 
preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, estando articulado 
com o disposto nas demais Normas Regulamentadoras (Nrs), 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), a partir da 
Instrução Normativa n° 99, do Ministério da Previdência e Assistência Social, 
de 05 de dezembro de 2003, também servirá para comprovar as 
Demonstrações Ambientais que poderão dar ou não direito à aposentadoria 
especial 

POLÍTICA 

A empresa THIAGO DO R. UMA (IMUNIZAR SERVICOS DE LIMPEZA) tem 
como principio que, a qualidade de seus seninços esteja alinhada à 
preservação da saúde e da integridade física dos seus funcionários, bem como, 
a proteção do meio ambiente 

OBJETIVO 

O PPRA tem como objetivo a preservação da saúde e a integridade física dos 
trabalhadores, através do desenvolvimento das etapas de antecipação, 
reconhecimento, avaliação e consequentemente o controle da ocorrência dos 
riscos ambientais existentes ou que venham a existir nos locais de trabalho, 
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