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Institui as normas relativas à Segurança e Saúde no Trabalho 
(SST) no âmbito da Empresa Maranhense de Serviços 
Hospitalares, aplicáveis a todos os colaboradores da EMSERH, 
independentemente do vínculo laboral e quaisquer que sejam as 
instalações e locais de trabalho onde exerçam suas atividades. 
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1. ÂMBITO  
 

Esta política estabelece normas relativas à Segurança e Saúde no Trabalho 
(SST) no âmbito da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - Emserh, 
aplicáveis a todos os colaboradores da empresa, independentemente do vínculo laboral 
e quaisquer que sejam as instalações e locais de trabalho onde exerçam suas 
atividades. 
 

2. OBJETIVO  
 

A política de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) tem por objetivo estabelecer 

a organização, a competência e funcionamento das atividades da EMSERH na área da 

SST, nomeadamente no que se refere à prevenção dos riscos profissionais, assim como 

promover a segurança e a saúde dos trabalhadores através de estratégias de 

identificação, avaliação e controle dos riscos existentes nos locais de trabalho, ou 

deles emergentes, de ações de vigilância da saúde dos trabalhadores e de promoção da 

saúde nos locais de trabalho.  

A prática da segurança e saúde no trabalho será considerada inerente a 

quaisquer serviços executados, onde todo o trabalho deverá ser resguardado pelas 

indispensáveis medidas de segurança. Nem a urgência, nem a importância, nem a 

alegada indisponibilidade de meios ou recursos, nem quaisquer outras razões poderão 

ser invocadas para justificar a falta de segurança. 

 
Considera-se parte do objetivo: 

 
a) Estabelecer diretrizes e responsabilidades na Gestão de Segurança do Trabalho, 

Meio ambiente e Saúde Ocupacional dos (as) empregados (das) da Empresa 

Maranhense de Serviços Hospitalares, com foco em eliminar ou minimizar o 

risco para os trabalhadores, meio ambiente; 

b) Atender a legislação relacionada à segurança e saúde do Trabalho; 

c) Conscientizar os colaboradores e todos aqueles que possam exercer atividades 

em seu nome das consequências de suas ações para com a saúde e integridade 

física de todos;  

d) Aumento da identificação e motivação do funcionário, através do envolvimento 

nos processos de gestão de Segurança e Saúde Ocupacional; 

e) Redução significativa de acidentes, e doenças do trabalho; 

f) Valorização da imagem da empresa, por estar comprometida com a saúde e 

segurança do colaborador; 

g) Cumprir as normas ambientais e sanitárias, nacional, estadual e municipal; 
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h) Orientar o tratamento das questões ambientais na empresa EMSERH em 

consonância com os princípios da sustentabilidade; 

i) Adotar práticas sociais, econômica e ambientais para contribuir com a meio 

ambiente. 

3. REFERÊNCIAS  
 

a) A Convenção nº 155 da Organização Internacional do Trabalho – OIT; 

b) Decreto-Lei N.º 5.452, DE 1º de Maio de 1943 (Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT);  

c)  Lei n° 6.514, de 22 de dezembro de 1977;  

d) Associação Brasileiras de Normas Técnicas e legislação complementar aplicável.  

e) Código de Ética da Emserh; 

f)  Regulamento de Pessoal da Emserh; 

g) Normas Regulamentadoras Portaria N. ° 3.214, em 08 de junho de 1978 do 

Ministério do trabalho; 

h) ISSO 14001-sistema de gestão ambiental  

i) Norma da Série de Avaliação da Saúde e da Segurança do Trabalho OHSAS 
18001:2007 

 

4. SIGLAS E DEFINIÇÕES  
 

a) SESMT: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho, tem a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade física 

do trabalhador no seu local de trabalho, conforme NR 4;  

b) SST: Segurança e Saúde no Trabalho  

c) ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;  

d) APR: Análise Preliminar de Risco;  

e) ASO: Atestado de Saúde Ocupacional, define se o colaborador está apto ou 

inapto à realização de suas funções dentro da empresa, sendo obrigatório na 

admissão, na demissão, periodicamente no curso do vínculo empregatício, na 

ocorrência de mudança de função e no retorno ao trabalho após licença médica. 

Geralmente é realizado por médico do trabalho;  

f) CA: Certificado de Aprovação, um documento que o Ministério do Trabalho e 

Emprego expede para garantir a qualidade e funcionalidade de um determinado 

equipamento de proteção individual;  

g) CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, estabelecida pela NR 5, 

composta por representantes dos empregados e do empregador. Tem por objetivo 
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observar e relatar condições de risco nos ambientes de trabalho e solicitar 

medidas para reduzir até eliminar os riscos existentes;  

h) CLT: Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto Lei nº. 5.452 de 01 de maio de 

1943;  

i) Colaborador: Empregado contratado pela empresa em exercício de suas 

atividades laborais na EMSERH;  

j) EMSERH: Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares;  

k) Empresa Prestadora de Serviço: pessoa jurídica devidamente constituída que 

disponibiliza recursos humanos e/ou materiais para execução de serviços,  

l) EPI: Equipamento de Proteção Individual é todo dispositivo de uso individual, de 

fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade 

física do trabalhador, conforme NR 6;  

m) Espaço Confinado: Qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação 

humana contínua, possui meios limitados de entrada e saída, a ventilação 

existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir 

deficiência ou enriquecimento de oxigênio, conforme NR 33;  

n) FISPQ: Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico;  

o) MTE: Ministério do Trabalho e Emprego;  

p) NR: Normas Regulamentadoras, conforme a Lei n° 6514/77; PCMAT: Programa 

de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil, 

conforme NR 18 e Portaria 4/1995, é definido como sendo um conjunto de ações 

relativas à segurança e a saúde do trabalho, visando à preservação da saúde e 

da integridade física de todos os trabalhadores de um canteiro de obras, 

incluindo-se terceiros e o meio ambiente;  

q) PCMSO: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, definido na NR 7 

e Portaria 24/1994 do MTE, tem o objetivo de promoção e preservação da saúde 

do conjunto de seus trabalhadores;  

r) PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, definido na NR 9 e Portaria 

25/1994 do MTE, visa a preservação da saúde e da integridade física e mental 

dos trabalhadores;  

s) POP: Procedimento Operacional padrão 

t) PAE: Plano de ação de emergência  

u) LTCAT: Laudo técnico das condições ambientais do trabalho 

v) PGSSO: Programa de gestão segurança e saúde ocupacional 

w) PPR: Programa de proteção radiológica 

x) PGRSS: Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 
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y) Trabalho em Altura: Trabalho que envolve atividades acima de 2 metros de 

altura do nível inferior, onde haja risco de queda do trabalhador, conforme NR 

35;  

 
 

5. CONCEITOS 
 

a) Acidente de Trabalho – É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a 

serviço da Empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que 

cause a morte, ou a perda, ou a redução permanente ou temporária da 

capacidade de trabalho.      

b) Segurança do trabalho – É o conjunto de medidas técnicas, médicas e 

educacionais, empregadas para prevenir acidentes, quer eliminando condições 

inseguras do ambiente de trabalho quer instruindo ou convencionando pessoas 

na implantação de práticas preventivas. 

c) Saúde Ocupacional – Consiste na promoção de condições laborais que 

garantam o bem-estar físico, mental, social e ambiental prevenindo e 

controlando os acidentes e as doenças através da redução das condições de 

riscos. 

d) Doença do Trabalho - Doença adquirida ou desencadeada em função de 

condições especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se relaciona 

diretamente. 

 
6. DIRETRIZES GERAIS 

 
a) Nenhum trabalho poderá ser executado sem a devida avaliação dos aspectos 

relativos à Segurança e Saúde do colaborador, nem qualquer razão, seja 

urgência, importância ou qualquer outra poderá ser alegada para justificar o 

não cumprimento dos requisitos de Segurança e Saúde Ocupacional; 

b) Nenhuma ação será tomada contra qualquer colaborador que revele uma 

preocupação sobre matéria de segurança e saúde no trabalho, ou pela 

participação de uma quase-acidente, a menos que tenha sido cometido de 

forma consciente e intencional um ato ilegal ou desrespeito doloso por um 

regulamento ou procedimento de segurança. 

c) Assegurar que todos os novos colaboradores só deverão assumir seu posto de 

trabalho após Exame e treinamento admissional; 

d) Promover a educação em Segurança e Saúde Ocupacional como parte do 

desenvolvimento profissional dos colaboradores da Empresa Maranhense de 
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Serviços Hospitalares; demais partes interessadas de Segurança e Saúde 

Ocupacional; 

e) Determinar que para proporcionar a segurança e saúde no trabalho, serão 

garantidos direitos iguais a todos os seus empregados (as), sendo contrária a 

qualquer forma de discriminação à pessoa com deficiência, etnia, raça/cor, 

gênero, idade, estado civil, religião, condições de saúde, orientação sexual, 

origem social ou regional, opinião política ou qualquer outra condição de 

diferença; 

f) Garantir que a saúde e segurança estejam integradas a todos os processos da 

empresa,  

g) Planejar, coordenar e orientar a execução dos programas de Saúde se 

Segurança e campanhas preventivas que venha minimiza ou eliminar acidentes 

do trabalho buscar a melhoria continua dos processos referentes à segurança 

do trabalho e saúde ocupacional livres de acidentes de modo a manter e 

fortalecer a imagem da empresa; 

h) Garantir e implantar normas sobre segurança e saúde no trabalho, dando 

ciência aos empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos, com o 

objetivo de informar aos trabalhadores os riscos profissionais que possam se 

originar nos locais de trabalho, e os meios para prevenir e limitar tais riscos e 

as medidas adotadas pela empresa; 

i) Assegurar o cumprimento do Anexo III da NR-32 (plano de prevenção de riscos 

de acidentes com materiais perfuro cortantes), Portaria 485/05 e da Portaria 

939/08 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que determinar a 

implantação obrigatória do uso de dispositivos de segurança em ambiente 

médico-hospitalar; 

j) Adotar práticas sociais, econômica e ambientais para contribuir com a meio 

ambiente; 

k) A EMSERH deve promover ações de sensibilização e capacitação de 

colaboradores quanto às suas responsabilidades com a biodiversidade; 

l) Buscar aperfeiçoamento constantemente, nos processos de economia de água, 

energia e resíduos; 

m) Tornar mais eficiente e atuante a equipe de trabalho do Plano de gerenciamento 

de Resíduos; 

n) Promover formação e informação aos colaboradores, incluindo os 

subcontratados que se encontram nas instalações da unidade de saúde, de 
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modo a garantir que se encontram informados e que se orientam pelos mesmos 

princípios de gestão ambiental; 

o) A todo empregado fica assegurado, sempre que lhe for imposta condição 

insegura de trabalho, o direito de representação junto aos setores de segurança 

do trabalho e à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, e a recusa 

ou interrupção de uma atividade por considerar que ela envolva grave e 

iminente risco para sua segurança e saúde, de seus companheiros e de 

terceiros; 

p) Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletiva – EPC serão 

considerados ferramentas de serviço, sendo sua utilização obrigatória em todas 

as atividades, garantido o seu fornecimento e constante atualização; 

q) Nos treinamentos realizados pela Empresa, deverão ser abordados os aspectos 

de segurança e saúde envolvidos na execução do trabalho; 

r) A Emserh promoverá, por meio de ações e programas, a busca pela melhoria da 

qualidade de vida e bem-estar dos empregados; 

s) A Emserh exigirá das empresas prestadoras de serviço o cumprimento do 

disposto nesta Política e das medidas de segurança e saúde no trabalho 

relativos à legislação vigente e normativas da Empresa, assegurando o amplo 

acesso aos seus serviços para efeito do pleno exercício da fiscalização 

especializada; 

t) Sempre que for constatada a existência de falta de segurança e saúde além dos 

padrões aceitáveis, os setores de segurança do trabalho terão a prerrogativa de 

embargo ou interdição, por meio da utilização de documento próprio e 

padronizado; 

u) Toda inovação tecnológica, mudança de procedimentos de trabalho, condições 

ou operação de trabalho referente as unidades de saúde administradas pela 

Emserh e a sede da empresa, antes de serem introduzidos, deverão ser 

precedidos de Análise de Processo e de Risco bem como Procedimentos 

Operacionais Padrão, com participação da área de Segurança do Trabalho, 

sendo que as informações e treinamentos necessários deverão ser repassados 

aos trabalhadores envolvidos. 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

7. DIRETRIZES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

7.1. Adicional de Insalubridade- O Adicional de Insalubridade será 

concedido aos empregados que executam atividades cuja natureza, condições ou 

métodos de trabalho os exponham a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de 

tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade do agente e do tempo de 

exposição aos seus efeitos, observado o seguinte:  

a) NR 15 - NORMA REGULAMENTADORA - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

INSALUBRES, ARTIGOS 189 A 194 DA CLT, o trabalho em condições insalubres, 

acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 

assegurará a percepção de adicional de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por 

cento) e 10% (dez por cento) do Salário Mínimo, segundo se classifiquem nos graus 

máximos, médio e mínimo, respectivamente.  

b) Qualquer alteração no exercício de atividades em condições insalubres, quer seja 

por mudança do local de trabalho ou por modificação do método ou regime de 

execução do serviço, implicará em imediata supressão do adicional concedido e pronta 

avaliação das novas condições de trabalho do empregado.  

c) As condições insalubres de trabalho deverão estar atestadas em relatório emitido 

pelo órgão competente. 

d) No caso de incidência de mais de um fator de Insalubridade, será apenas 

considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedado a 

percepção acumulativa. 

 

7.2. Adicional de Periculosidade- O Adicional de Periculosidade será pago 

na prestação de serviços sempre que se verifica o seu enquadramento em atividades 

ou operações perigosas, e que se enquadrem na regulamentação específica aprovada 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conforme Laudo a ser expedido por autoridade 

competente, usando como referência, para de cálculo de pagamento, o salário base do 

empregado. 

No caso de incidência de exposição a fatores de Insalubridade e periculosidade será 

apenas considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo 

vedado a percepção acumulativa. 
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8. PROGRAMAS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 
 

8.1. PGRSS - O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde  

 

a) Descreve as ações relacionadas aos resíduos gerados na instalação da empresa 

visando atender as normas e exigências legais vigentes, conforme Resolução RDC nº 

222, DE 28 de março de 2018  e resolução Conama n°358, de 29 de Abril de 2005 que 

relatam o tratamento de resíduos de saúde, desde a geração até a disposição final, de 

atender os requisitos ambientais, de saúde Pública ou ocupacional. 

b) É de responsabilidade da direção da unidade o cumprimento e implantação PGRSS, 

juntamente com a equipe de trabalho descriminada no documento. 

 

8.2. LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho  

 

a) É elaborado a partir de inspeções e determinações técnicas (medições ambientais) 

de agentes nocivos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes “in loco” 

(avaliações qualitativas ou quantitativas). Este laudo está fundamentado legalmente, 

na Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, do M.T.E. e regulamentado pela Portaria 

nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do M.T.E. e pelo Decreto nº 3048/99 de 12 de maio 

de 1999 e pela Instrução Normativa nº 99, de 10 de dezembro de 2003 do INSS; e tem 

por objetivo avaliar e analisar as condições laborativas e as atividades desenvolvidas 

pelos empregados no exercício de todas as suas funções, determinando se os mesmos 

estão expostos a agentes nocivos, com potencialidade de causar prejuízo à saúde ou a 

sua integridade física, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na 

legislação vigente. 

b) É de responsabilidade da direção da unidade o cumprimento e implantação LTCAT, 

juntamente com a equipe de trabalho descriminada no documento. 

 
8.3. PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais Documento Base  

 
a) Tem como Objetivo a prevenção da saúde e a integridade física dos trabalhadores, 

através do desenvolvimento das etapas de antecipação, reconhecimento, avaliação e 

controle dos riscos ambientais existentes nos locais de trabalho.  

b) É parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo de 

preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado 

com as demais normas de Segurança e Medicina do Trabalho, em particular com o 

Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional - PCMSO. 
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c) É de responsabilidade da direção da unidade o cumprimento e implantação PPRA, 

juntamente com a equipe de trabalho descriminada no documento. 

 

8.4. PGSSO - Programa de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional 
Empresa 

 
a) Esse programa tem como objetivo contribuir para proteger os trabalhadores contra 

os perigos e eliminar lesões, enfermidades, doenças, incidentes e óbitos relacionados 

com o trabalhado. Facilitar orientação para o desenvolvimento de iniciativas 

voluntárias no sentido de fortalecer o cumprimento dos regulamentos e normas para 

uma melhora contínua dos resultados da Saúde e segurança ocupacional - SSO; e 

facilitar a orientação sobre o desenvolvimento tanto de diretrizes nacionais como de 

diretrizes específicas sobre sistemas de gestão da SSO a fim de responder, de forma 

correta, às necessidades reais das organizações, de conformidade com a sua dimensão 

e a natureza de suas atividades.  

b) Facilitar orientação sobre a integração dos elementos do sistema de gestão da SSO 

na organização como um componente das disposições em matéria de política e de 

gestão; e motivar a todos os membros da organização e em particular os 

empregadores, os proprietários, o pessoal de direção, aos trabalhadores e seus 

representantes para que apliquem os princípios e métodos adequados de gestão da 

SSO, para uma melhora contínua dos resultados da SSO. O programa estabelece 

ainda objetivos, metas e padrões, que são transmitidos a todos os colaboradores da 

organização, através de treinamentos, procedimentos e normas específicas. Tem por 

objetivo orientar, bem como padronizar os procedimentos básicos e ações de 

segurança do trabalho na prevenção de acidentes, em concordância com as normas 

legais e Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978. 

c) É de responsabilidade da direção da unidade o cumprimento e implantação PGSSO, 

juntamente com a equipe de trabalho descriminada no documento. 

 
8.5. PAE - Plano de Ação de Emergência  

 

a) Estabelece a sistemática operacional de Ação em Emergência, proporcionando a 

todas as suas áreas treinamentos e recursos necessários ao controle efetivo de uma 

emergência. Como também promover cooperação para responder de maneira rápida e 

eficiente, as situações apresentadas. Para isso, os colaboradores atuarão 

reciprocamente com as instituições de atendimento às emergências locais, do Estado, 

com os meios de comunicação e com o público em geral. Estabelecendo as normas e 

condutas que visam dar cumprimento as normas Regulamentadoras e a NR 23, 
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atendendo a legislação vigente, relativo à prevenção e segurança e tem por objetivo 

garantir a evacuação de pessoas do prédio em situação de emergência. 

b) Garantindo a integridade física de todos os Servidores, Colaboradores e Usuários, 

caso seja identificado uma fuga de gás ou incêndio nas instalações, uma catástrofe 

com origem exterior, ou um acidente nas imediações envolvendo viaturas que 

transportem materiais tóxicos, explosivos ou inflamáveis, com a definição de tarefas a 

serem realizadas em tais situações. 

c) Este documento é necessário e de vital importância para toda instituição devido seu 

cunho prevencionista.  

d) É de responsabilidade da. direção da unidade o cumprimento e implantação PAE, 

juntamente com a equipe de trabalho descriminada no documento. 

 

8.6. PPR- Programa de Proteção Radiológica 

 

a) Tem como objetivo documentar os procedimentos de segurança no trabalho com o 

risco ambiental “Radiações Ionizantes” para assegurar que o correto uso de 

equipamentos e exposição à radiação ionizante na instalação, em detrimento da 

segurança radiológica dos indivíduos ocupacionalmente expostos, do público e do 

meio ambiente, atendendo às normas da CNEN, ANVISA e do Ministério do trabalho 

aplicáveis a cada situação 

b) É de responsabilidade da direção da unidade o cumprimento e implantação PPR, 

juntamente com a equipe de trabalho descriminada no documento. 

 

8.7. POP - Acidente de Trabalho com Material Biológico 

a) Proporcionar adequada abordagem ao colaborador vítima de acidente com exposição 

à material biológico e condutas efetivas na condução da ocorrência, minimizando os 

riscos de aquisição de doenças. 

b) É de responsabilidade da. direção da unidade o cumprimento e implantação do POP 

de Acidente de Trabalho, juntamente com a equipe de trabalho descriminada no 

documento. 

 
8.8. POP - Ocorrência de Acidentes de Trabalho  

 
a) Estabelecer critérios e procedimentos a serem adotados quando da ocorrência de 

acidentes de trabalho com empregados da Empresa Maranhense de Serviços 

Hospitalares. E deverá servir como parâmetro para todos os Profissionais de Saúde e 

Segurança do trabalho das Unidades de Saúde e Sede/EMSERH. 
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b) É de responsabilidade da. direção da unidade o cumprimento e implantação do POP 

de Ocorrência de Acidente de Trabalho, juntamente com a equipe de trabalho 

descriminada no documento. 

 

8.9. POP - de Equipamento De Proteção Individual-EPI 

a) Estabelecer e padronizar os procedimentos de manutenção e uso dos Equipamentos 

de proteção individual, para controlar riscos ambientais e ocupacionais, minimizando 

os acidentes do trabalho. 

b) Este procedimento aplica-se a todos os empregados que utilizam equipamentos de 

proteção individual e a todas as áreas onde estes equipamentos são requeridos por 

exigência da natureza do trabalho. 

c) É de responsabilidade da. direção da unidade o cumprimento e implantação do POP 

de EPI, juntamente com a equipe de trabalho descriminada no documento. 

 

8.10. POP - de Condução de Veículo Pequeno e Ambulância 

 

a) Estabelecer critérios e procedimentos a serem adotados, mínimos de segurança e 

saúde para condução de veículos leves e ambulância, nas unidades de saúde, 

SEDE/EMSERH;  

b) Serve como parâmetro para todos os Motoristas das Unidades de Saúde e 

Sede/EMSERH. 

c) Serve para conscientizar o trabalhador (Motoristas) dos riscos do ambiente de 

trabalho, como também para mostrar as medidas adotadas pela empresa em favor da 

segurança do trabalhador. 

d) É de responsabilidade da. direção da unidade o cumprimento e implantação POP, 

juntamente com a equipe de trabalho descriminada no documento. 

 

8.11. POP de Recebimento, Transporte, Armazenamento e Utilização de 

Cilindros de Gases Medicinais 

 

a) Estabelecer a linha de conduta para recebimento, transporte, armazenamento e 

utilização de cilindros de gases medicinais, garantindo condições de segurança para 

usuários (pacientes e trabalhadores), instalações e terceiros nas UPAS e Hospitais 

gerenciados pela EMSERH. 
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b) Serve como parâmetro para todos os Motoristas das Unidades de Saúde e 

Sede/EMSERH. 

c) É de responsabilidade da. direção da unidade o cumprimento e implantação POP, 

juntamente com a equipe de trabalho descriminada no documento. 

 

8.12. POP - de Higiene das Mãos 

 

a) Tem como finalidade padronizar a higienização das mãos nas atividades realizadas 

dentro das unidades de saúde. 

b) Orientando sobre a remoção de sujidade, suor, oleosidade, células descamativas e 

microbiota da pele, interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao contato;  

c)  Prevenção e redução das infecções causadas pela transmissão cruzada.  

d) É de responsabilidade da. direção da unidade o cumprimento e implantação POP, 

juntamente com a equipe de trabalho descriminada no documento. 

 

8.13.  POP - Elaboração de Ordens de Serviço 

 

a) Estabelece critérios e procedimentos a serem adotados quando a elaboração da Ordem 

de Serviço, conforme solicitado da Norma Regulamenta Nº 1 Item 1.7- a. E deverá servir 

como parâmetro para todos os colaboradores das Unidades de Saúde e Sede. 

b) O documento serve para conscientizar o trabalhador dos riscos do ambiente de trabalho, 

como também para mostrar as medidas adotadas pela empresa em favor da segurança do 

trabalhador. 

d) É de responsabilidade da. direção da unidade o cumprimento e implantação POP, 

juntamente com a equipe de trabalho descriminada no documento. 

 

8.14. POP – CIPA – Comissão Interna de Prevenção de acidentes  

 

a) Estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para a implantação da CIPA, 

conforme Norma Regulamenta Nº 05. E deverá servir como parâmetro para todos os 

Profissionais de Saúde e Segurança do trabalho das Unidades de Saúde e Sede/EMSERH. 

b) O SESMT de acordo com a NR 5 (quadros I, II e III), analisará os CNAE’s da Empresa 

Maranhense de Serviços Hospitalares (Sede e Unidades) verificando em qual grupo de risco 

se enquadram e se o número de funcionários destas, determinando o dimensionamento da 

CIPA, quase seja necessário. 
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c) A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo 

com o dimensionamento previsto no Quadro I da NR 5. 

d) O mandato dos membros da CIPA terá duração de um ano sendo permitida uma nova 

reeleição. 

e) Os representantes do empregador serão designados pela direção da Unidade, mediante 

consulta do histórico profissional e com orientações dos setores: SESMT e Gestão de 

Pessoas. 

f) Os representantes dos Empregados serão eleitos de acordo com orientações da NR 5. 

g) Os Membros da CIPA. De acordo o item 5.8 da NR-05, dispõe que: 5.8 É vedada a 

dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de 

Comissões Internas de Prevenção de Acidentes desde o registro de sua candidatura até um 

ano após o final de seu mandato 

 
9. DIRETRIZES DE SAÚDE OCUPACIONAL 

 

9.1. PCMSO 

 

a) A NR 7 estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de 

todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, 

do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de 

promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores.  

b) O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no 

campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas 

demais NR. Este documento deverá considerar as questões incidentes sobre o 

indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-

epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho. 

c) Este documento é elaborado e assinado pelo médico do trabalho, onde consta todas 

as funções e riscos pertinentes a cada uma, onde são solicitados exames mediante 

estes riscos. 

d) É de responsabilidade da. direção da unidade o cumprimento e implantação 

PCMSO, juntamente com a equipe de trabalho descriminada no documento 
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9.2. Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) 

 

O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) é um dos documentos da Medicina do 

Trabalho mais importante na empresa e é regulamentado pela NR 7. O mesmo deve 

ser emitido em 2 vias, uma fica na empresa e o outro será entregue ao colaborador. O 

ASO deverá conter no mínimo:  

a) nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade e sua 
função;  

b) os riscos ocupacionais específicos existentes; 

c) indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo 
os exames complementares e a data em que foram realizados;  

d) o nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo CRM;  

e) definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, 
exerce ou exerceu; 

f) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu número 
de inscrição no Conselho Regional de Medicina.  

 

9.3. Atualmente existem ASO: 

 

a) Admissional: deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma suas 

atividades laborais; 

b) Periódico: deverá ser realizado anualmente com a apresentação de exames 

solicitados previamente; 

c) Retorno ao trabalho: deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia da 

volta ao trabalho de trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 

(trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, 

ou parto; 

d) Mudança de Função: será obrigatoriamente realizado antes que o trabalhador 

mude efetivamente de função; 

e) Demissional: será obrigatoriamente realizado até a data da homologação, desde 

que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 90 

dias. 
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9.4. Homologação de Atestados: 

 

a) A homologação de atestado médico é um ato médico que deve ser realizado pelo 

especialista em perícia médica, no caso o médico do trabalho, que tem por finalidade 

validar ou não o atestado apresentado pelo empregado da empresa para a justificação 

de falta ao trabalho por motivo de doença.  

b) A homologação de atestado é uma perícia médica de atestados e está amparada 

na Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949, Art. 6º, parágrafo 2º. 

c) É um processo constituído de duas etapas que se complementam: a avaliação 

clínica do paciente e a análise dos dados documentais do atestado. A avaliação clínica 

ou exame clínico permite ao médico verificar o estado de saúde do paciente, o quadro 

clínico e sua gravidade, a pertinência do atestado, o tempo de afastamento concedido 

pelo médico assistente, a compatibilidade entre o tempo de afastamento e o quadro 

clínico. E a análise perícial do documento permite ao médico verificar a falta de 

informações no atestado, as rasuras e adulterações e a veracidade ou falsificação do 

atestado. 

d) A homologação de atestado médico é um valioso instrumento de ajuda na prevenção 

e controle de faltas ao trabalho por motivo de doenças. A perícia do atestado é que 

permite ao médico do trabalho: 

1. validar total ou parcialmente o atestado e o número de dias de afastamento; ou 

2. não validar o atestado apresentado pelo empregado. 

9.5. Encaminhamento ao INSS 

a) Todo colaborador que durante o prazo de 60 dias colocar atestados médicos de 

mesmo CID 10 ou correlacionados, e na ocasião somarem mais de 15 dias, serão 

encaminhados ao INSS. 

 

9.6. Licença Maternidade 

 

a) Toda mulher grávida tem benefícios e direitos dentro do ambiente de trabalho. Um 

deles é a licença maternidade. Esse direito também se estendem para aquelas que 

sofreram aborto espontâneo ou não criminosos e deve ser comprovado por meio do 

atestado médico. Além disso, é válido também para crianças que foram adotadas ou 

foi repassada a guarda judicial. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0605.htm
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b) De acordo com a legislação, o período que ela tem para cuidar do seu bebê após o 

parto é chamado de licença-maternidade. Normalmente é de 120 dias, ou seja, quatro 

meses. As empresas privadas e públicas que fazem parte do Programa Empresa 

Cidadã podem prolongar esse prazo para 180 dias. 

c) Obs.: Para mulheres que sofreram um aborto espontâneo ou não criminoso, essa 

licença é de duas semanas. Já nos casos de adoção ou guarda judicial, esse período é 

proporcional à idade da criança e pode variar de 30 a 120 dias. Além disso, a mulher 

tem uma garantia provisória de estabilidade de 5 meses depois do parto. 

d) Por ser um direito da colaboradora, os atestados ou licença maternidade, não são 

homologados pelo Setor de Saúde Ocupacional, porem deverão ser encaminhados 

tanto para o Setor de Rh quanto para o Setor de Saúde Ocupacional. 

9.7. Solicitações de Transferências e Mudança de Setor 

a) Todos os processos referentes a solicitação de transferência ou mudança de setor, 

encaminhados ao Setor de Saúde Ocupacional, serão avaliados pela equipe e 

posteriormente enviado parecer conforme conduta médica, sendo este FAVORÁVEL ou 

DESFAVORÁVEL a solicitação, ao setor responsável. Nos casos onde não e relacionado 

a saúde do colaborador (familiares), os mesmos devem ser avaliados com rigorosidade, 

pois podemos afestar diretamente o desempenho laboral do colaborador. 

 

 
10. RESPOSABILIDADES 

 

10.1. Da Presidência 

a) Estabelecer, aprovar e fazer cumprir a Política de Segurança do Trabalho da 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - Emserh, devendo inclusive 

punir o empregado que, sem justificativa, recusar-se a observar e cumprir os 

referidos itens   mencionados no documento. 

b) Assegurar a disponibilidade dos recursos essenciais para a implementação e 

melhoria do sistema de gestão da SST, incluindo recursos humanos, materiais, 

tecnológicos, financeiros e competências especializadas, infraestrutura 

organizacional. 

c) Garantir que estas diretrizes de segurança e saúde no trabalho sejam 

divulgadas a todos os empregados. 

d) Fazer cumprir todos os programas legais do SESMT. 
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10.2. Do Corpo Gerencial da EMSERH (Diretores, Gerentes, Lideres) 

a) Tonar público aos empregados e fazer cumprir como estabelecer a Política de 

Segurança do Trabalho da empresa Maranhense de Serviços Hospitalares; 

b) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre 

segurança e medicina do trabalho; 

c) É de responsabilidade das lideranças o cumprimento, implantação de todos os 

documentos legais do SESMT, com ênfase nos listados no (Art. 06 até o Art. 08) 

d) Garantir que as ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando 

ciência aos empregados por comunicados; 

e) Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou 

doença relacionada ao trabalho; 

f) Fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito 

estado de conservação e funcionamento; 

g) Garantir a implementação do plano de prevenção de riscos de acidentes com 

materiais perfuro cortantes 

h) Implantar, treinar e determinar o uso de materiais perfurocortantes com 

dispositivo de segurança. 

i) Cumprir e fazer cumprir os procedimentos de segurança e saúde no trabalho 

relativos à sua área; 

j) Responsabilizar-se pelas ações de segurança e saúde no trabalho no setor sob 

sua supervisão; 

k) Certificar-se que o equipamento de segurança adequado esteja disponível e 

exigir que práticas seguras de trabalho sejam previstas para cada tarefa; 

l) Garantir que os trabalhos somente sejam realizados por profissional que atenda 

aos requisitos legais, em especial o constante nas Normas Regulamentadoras 

NR-10, NR 32 e NR-35; 

m) Responsabilizar-se pelas consequências da execução de tarefas por empregado 

que não esteja em boas condições físicas e psicológicas para executar as 

atividades inerentes à sua função; 

n) Promover o treinamento e constante atualização de seus empregados frente aos 

aspectos prevencionistas; 

o) Dar integral apoio às ações dos Serviços Especializados em Segurança e 

Medicina no Trabalho - SESMT e CIPA; 

p) Promover, em caráter permanente, o zelo pela higiene, conservação e condições 

saudáveis de trabalho em todos os bens móveis e imóveis; 
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q) Exigir das empresas que prestam serviço à Emserh, e que atuam no setor sob 

sua supervisão, o cumprimento das disposições de segurança previstas para o 

seu trabalho; 

r) Comunicar antecipadamente à Divisão de Segurança do Trabalho, SESMT e à 

CIPA sempre que houver a criação de um novo método de trabalho, modificação 

em instalação ou nova tecnologia no ambiente de trabalho, visando a 

participação dos setores prevencionistas no processo. 

 
10.3. Dos colaboradores 
 
 

a) Cumprir esse Regulamento de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional na 

integra. 

b) Colaborar para que todos os potenciais riscos de acidentes sejam comunicados 

à gerência imediata, SESMT e CIPA. 

c) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do 

trabalho, inclusive as ordens de Serviço 

d) Ao receber a ordem de Serviço (procedimento de Trabalho) relacionada a 

segurança do trabalho, assinar e cumprir o que descreve o documento; 

e) Utilizar o equipamento de proteção destinado à prevenção de riscos e doenças 

em suas atividades, responsabilizando-se por sua guarda e conservação, e 

solicitando sua substituição quando não apresentar condições de uso; 

f) Orientar seus colegas de trabalho sobre as práticas seguras de trabalho, 

comunicando a chefia imediata, quando do não cumprimento por parte de 

empregado dos procedimentos de segurança; 

g) Zelar pela conservação dos EPI, s e EPC e usar somente para finalidade que se 

destina; 

h) Evitar brincadeiras, correria a algazarras no local de trabalho  

i) Participar dos treinamentos e ações oferecidas pela empresa; 

j) Manter seu ambiente de trabalho limpo e organizado, evitando assim acidentes 

de trabalho para doenças ocupacionais; 

k) Não fazer uso de bebias alcoólicas, cigarro, adornos e do celular durante a 

jornada de trabalho; 

l) É obrigatório o cumprimento do estabelecido em todos os documentos legais do 

SESMT 

m) Cumprir o que determinara as normas regulamentadoras; 



 
 

21 
 

n) Comunicar imediatamente qualquer acidente de trabalho, no prazo máximo de 

24h, caso ultrapasse esse prazo, não nos responsabilizamos pelo registro da 

Comunicação de Acidente de Trabalho-CAT 

o) Submeter-se aos exames médicos ocupacionais,(Admissional, periódico, 

mudança de função, retorno ao trabalho, demissional ) sendo estes 

obrigatórios no curso do vínculo empregatício.  

 

10.4. Consequências para Descumprimento do Regulamento de Segurança e 
medicina do Trabalho 

 
O não-cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e 

medicina do trabalho descritas neste regulamento. Acarretará ao empregador a 

aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente, ao manual de pessoal, as 

normas e procedimentos internos da empresa Maranhense de serviços Hospitalares – 

Emserh. 

 
 
11. VIGÊNCIA E VALIDADE 

Essa política de Segurança do trabalho passa a vigorar a partir da sua 

aprovação e publicação, sendo validada por tempo indeterminado, podendo 

sofrer por alterações sempre que necessário. 

 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a)  A eficácia da política de segurança e a melhoria contínua do desempenho da 

empresa em matéria de segurança e saúde no trabalho devem ser alcançados 

com o envolvimento de todos os níveis de gestão e o apoio e contribuição de 

todos os colaboradores, prestadores de serviços, fornecedores.  

b)  Neste sentido, a EMSERH exige a todos os seus prestadores de serviços a adoção 

de práticas em linha com os princípios subjacentes a esta política. 

c)   Esta política também está apoiada pela administração da empresa Maranhense 

de serviços Hospitalares - Emserh, sempre alinhados aos princípios e diretrizes 

aqui estabelecidas, as questões não abordadas e dúvidas surgidas na 

interpretação da Política, serão esclarecidas pelo SESMT na Sede e 

respectivamente nas Unidades de Saúdes. 

d)  Esta política representa a mais alta intenção da Emserh, frente à segurança e à 

saúde no trabalho. Seus preceitos devem ser seguidos por todos que estejam 

envolvidos com atividades executadas na Empresa, devendo ser revisada 

http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/vinculoempregaticio.htm
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periodicamente, assegurando que permaneça pertinente e apropriada à 

organização e aos seus riscos ocupacionais. 

e) Qualquer empregado, independente do seu nível hierárquico, poderá ser 

funcionalmente responsabilizado por acidente de trabalho que tenha ocorrido 

por sua ação, omissão, descumprimento de normas e procedimentos. 



 
 

23 
 

 
 
ELABORAÇÃO  

 

COORDENADOR DO SESMT 

Edgleyson Lopes Macedo - Engenheiro de Segurança do Trabalho 

 

Técnicos em Segurança do Trabalho 

Paulo Henrique Santos Cunha 

Ítala Leice Medes Santos 

Luciana Barbosa Sodré 

Enfermeira do Trabalho 

Talita Raquel Almeida Portella 

Técnica em Enfermagem do Trabalho 

Joina da Silva Lima 

Médicos do Trabalho 

Flavia Arroche Gama 

Carlos Alberto Da Silva Frias Junior 

Bruno Arruda de Amorim Oliveira  

 
 
APROVAÇÃO 

 
PRESIDENTE DA EMSERH 
 
Rodrigo Lopes da Silva  
 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
 Ethena Lima Trajano  
 
GERENTE ADMINISTATIVA  
Carine Evangelista Xavier Carnib da Graça 
 
 
 
 
 


