
Conheça a
Atenta Saúde
Gestão Completa 



A Atenta Saúde

A Atenta Saúde é uma das mais respeitadas
empresas do segmento de Engenharia de
Segurança e Medicina Ocupacional de Minas
Gerais.
Resultado de um processo de evolução natural,
a Atenta Saúde se apresenta com o
compromisso de sempre oferecer agilidade no
atendimento, seriedade nos processos e
excelência técnica nos serviços.

• Exames clínicos ocupacionais

• Exames complementares (Acuidade Visual,
ECG, EEG, Espirometria, Audiometria, etc)

• Exames laboratoriais

• Raios-x com equipamento digital de última
geração

• E outros



Diferenciais

• Equipe Técnica de ponta

Nossa equipe é constituída de Médicos do
Trabalho, Engenheiros pós graduados em
Segurança do Trabalho e técnicos de segurança
do trabalho e de enfermagem com vasta
experiência

• Sistema de Gestão SOC

Será concedido acesso total para
acompanhamento das ações da Atenta Saúde.

• Rede Credenciada

Possuímos ampla rede credenciada que nos
permite atender a toda demanda do Grupo TPC a
nível Brasil com a mesma expertise e agilidade.

• SOCGED

Gestão Eletrônica de Documentos – Os
documentos gerados pela Atenta Saúde (ASO´s,
PPRA´s, PCMSO´s, etc) estarão disponíveis via
web.

• ISO 27001

Software certificado pela ISO27001 e totalmente
aderente à LGPD



Somos aprovados e recebemos o selo de 
qualidade expedido pela Associação 
Brasileira de Empresas de Saúde e 
Segurança no Trabalho (ABRESST). 

Essa certificação agrupa uma série de 
critérios de avaliação das empresas de 
SST e visa qualificar as empresas de 
prestação de serviços na área, além de 
padronizar boas práticas em medicina e 
segurança no trabalho. 

Seguimos, juntos, oferecendo as 
melhores soluções! 



GESTÃO EM 
MEDICINA DO 
TRABALHO



Escopo

• Demonstração detalhada dos riscos existentes nos
setores de trabalho e em cada função exercida

• Exames complementares exigidos para cada
função, conforme estabelecido pela NR-7 e
Médico Coordenador do PCMSO

• Informações complementares, adicionais e
obrigações estabelecidas na NR-7 para orientar o
empregador e os empregados.

Entregas

• Atestados médicos de saúde ocupacional

• Relatórios médicos com avaliações dos Riscos
Ocupacionais

• Documento-Base, especificando os exames
requeridos para cada função

• Relatórios Anuais, discriminando os exames
médicos e complementares realizados.



Unidade Móvel

A Atenta Saúde conta com uma Unidade Móvel
totalmente equipada e preparada para realizar
todos os exames in loco em qualquer região,
dispensando, desta forma, a necessidade de
deslocamento de seus funcionários do local de
trabalho, o que possibilita uma significativa
redução de custo e tempo.

A Unidade Móvel proporciona aos clientes
Atenta Saúde tranquilidade, comodidade e
agilidadepara a realização de exames como:

 Raios-X – Oit;

 Eletrocardiograma;

 Eletroencefalograma;

 Espirometria;

 Audiometria;

 Acuidade Visual;

 Exames Laboratoriais.



SLA´s

AÇÃO PRAZO

Credenciamento de Clínicas em novas 
localidades

Até 5 dias úteis

Elaboração de PCMSO com base em 
PPRA/PGR já elaborado

Até 2 dias úteis

Elaboração de laudos de engenharia 
de segurança

Até 15 dias úteis

Liberação de ASO Tipo 1 24 horas

Liberação de ASO Tipo 2 72 horas

Liberação de ASO Tipo 3 Até 7 dias úteis

• Tipos de ASO:
1 - Exame clínico + Audiometria
2 - + Exames de diagnóstico gráfico (ECG, Espiro) + Hemograma/Glicemia
3 - + Outros exames laboratoriais



GESTÃO EM 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO



Escopo

• Antecipação e reconhecimento dos riscos
ambientais no local de trabalho

• Estabelecimento de prioridades e metas de
avaliação e controle dos riscos

• Planejamento anual com estabelecimento de
metas, prioridades e cronogramas

• Avaliação dos riscos e da exposição dos
trabalhadores aos mesmos

• Implantação de medidas de controle e avaliação
de sua eficácia

• Monitoramento da exposição aos riscos

• Registro e divulgação dos dados

• Estratégias e metodologias de ações.

Entregas

• Relatório de Análise dos Riscos Ambientais

• Relatório com o Cronograma de Metas e as ações
de melhorias das condições de emprego

• Relatório de Visita por inspeções periódicas,
realizadas de acordo com a necessidade da
empresa, ressaltando as não conformidades dos
procedimentos e práticas adotadas nos ambientes
e postos de trabalho.



PLANEJAR - PLAN

LEVANTAR PRELIMINARMENTE PERIGOS
IDENTIFICAR PERIGOS

AVALIAR RISCOS
OCUPACIONAIS

APLICAÇÃO DE  
MATRIZES DE 

RISCO

PROGRAMA DE 
GERENCIAMENTO 

DE RISCOS

INVENTÁRIO DE 
RISCO

MONITORAR - CHECK
MONITORAR E MELHORAR DESEMPENHO

- Visitas periódicas para acompanhamento da implementação de 
ações previstas no cronograma

- Previsão e Controle de Treinamentos (vencimentos)
- Entrega EPI por Biometria – Controle de Vencimentos
- Exames médicos periódicos

AGIR - ACT

CORREÇÕES DE MEDIDAS
INEFICAZES

AVALIAR RISCOS
OCUPACIONAIS

FAZER - DO

DEFINIR E 
IMPLEMENTAR

CONTROLE
DE RISCOS 

OCUPACIONAIS

ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL

ANÁLISE DE ACIDENTES
DE TRABALHO

PLANO DE RESPOSTA A 
EMERGÊNCIAS

PLANO DE AÇÃO COM 
ACOMPANHAMENTO

LAUDOS, PARECERES, OUTROS 
DOCUMENTOS OU PROGRAMAS 

PREVISTOS EM NR´S QUE EVIDENCIEM
A IMPLANTAÇÃO DO PGR 



Gestão do PGR - Entregas

 GERENCIAMENTO DE RISCOS
Identificar, avaliar os possíveis Perigos e gerenciar Riscos Ocupacionais; Estabelecer estratégias para prevenir os incidentes e
criar protocolos para minimizar os danos de qualquer ocorrência.

 PLANO DE AÇÕES PREVENTIVAS
Elaboração de Plano de Ação estabelecendo as medidas de prevenção ou eliminação de perigos.

• Para riscos que necessitem de treinamentos a Atenta Saúde irá fazer a gestão de sua aplicabilidade e controle de
reciclagem. Oferecemos ainda diversos treinamentos via EAD com a mesma validade do treinamento presencial;

• Caso não sejam aplicáveis Medidas de Proteção coletivas ou de caráter administrativo, os EPI´s prescritos serão
controlados por sistema, permitindo melhor gestão sobre vencimentos, custos e estoque.

 ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL DO PLANO DE AÇÃO
Acompanhamento presencial através de visitas técnicas para auxiliar na implementação das ações previstas no plano de ação,
monitorar sua execução e medir se foram eficazes. Adotar medidas para melhorar continuamente o desempenho de SST, ou
adequar ações implementadas e que não apresentaram o resultado pretendido.

 MONITORAMENTO DA SAÚDE
Análise de acidentes e doenças ocupacionais utilizando os dados colhidos em exames ocupacionais bem como os provenientes
de atestados médicos validados ou não pela Medicina do Trabalho.

• Interface com o sistema da Previdência Social permitindo monitoramento dos afastamentos superiores a 15 dias.

 VISÃO DA GESTÃO DE RISCOS
Análise sistêmica de riscos através de relatórios e Business Intelligence



Gestão do FAP – Fator Acidentário de 
Prevenção

O Fator Acidentário de Prevenção(FAP) é um índice que
flexibiliza o pagamento do SAT (Seguro Acidente do
Trabalho).

Os empregadores, a depender da sua atividade, devem
recolher 1, 2 ou 3% da folha mensal. Com a aplicação do
FAP, esse valores podem ser reduzidos à metade (0,5, 1
ou 1,5%).

Para conseguir essa redução é necessário
acompanhamento permanente dos afastamentos ao
trabalho, além da correta aplicação das demais diretrizes
de saúde e segurança do trabalho.

A Atenta Saúde oferece a Gestão do FAP, através da qual
iremos acompanhar as ações de SST aplicadas na
empresa, além de acompanhamento permanente dos
afastamentos ao trabalho.

A Gestão dos Afastamentos incluí, também a contestação
de benefícios acidentários (B91) seja por NTEP (Nexo
Técnico Epidemiológico), Nexo Técnico Profissional/do
Trabalho ou Nexo Técnico por Doença Equiparada a
Acidente de Trabalho



BI Atenta Saúde
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Cronograma de Ações de…

Cronograma de Ações de PPRA

Levantamento Quantitativo

Visita Técnica - Segurança

Quantidade Total de 
Atividades

0

1

2

3

4

Atrasado Concluído Em
Andamento

Pendente

Status das Atividades

0

50

100

150

Duração dos dias X 
Atividade

NOME TIPO DE ATIVIDADE NOME OBJETIVO DATA INICIAL DATA FINAL DATA REALIZACAO INICIAL DURACAO EM DIAS STATUS ATIVIDADE

Cronograma de Ações de
PCMSO Apresentar e divulgar o PPRA e PCMSO para a empresa e colaboradores 01/08/2021 01/10/2021 01/08/2021 45 Em Andamento

Cronograma de Ações de PPRA Treinamento Introdutório de segurança do trabalho para os trabalhadores admitidos 01/01/2021 03/03/2021 01/01/2021 44 Concluído

Levantamento Quantitativo Dornecer, treinar e tornar obrigatório o uso de EPI adequado para cada função, quando necessário 01/06/2021 20/06/2021 01/06/2021 14 Atrasado

Visita Técnica - Segurança Dfazer controle de EPI periodicamente 01/01/2021 16/03/2021 01/01/2021 53 Pendente

Cronograma de Ações de
PCMSO Implantar ordem de Serviço para os empresagados 01/03/2021 02/04/2021 01/03/2021 25 Em Andamento

Cronograma de Ações de PPRA Elaborar CAT quando houver acidente de trabalho 01/02/2021 01/04/2021 01/02/2021 44 Concluído

Levantamento Quantitativo Realizar análise de acidente 01/01/2021 01/04/2021 01/01/2021 65 Atrasado

Visita Técnica - Segurança Acatar, realizar e manter atualizado os exames ocupacionais e complementares 01/01/2021 01/02/2021 01/01/2021 22 Pendente

Cronograma de Ações de
PCMSO Implantar a CIPA e todos os procedimentos inerentes a esta 01/01/2021 30/01/2021 01/01/2021 21 Em Andamento

Cronograma de Ações de PPRA Realizar avaçiação quantitativa dos riscos físicos e químicos 01/07/2021 25/07/2021 01/07/2021 17 Concluído





Alguns Clientes Atenta Saúde



Somos a Atenta Saúde. 
Mais resultados para sua
empresa, mais saúde
para a sua equipe.

Vamos evoluir juntos!

atentasaude.com.br

CONTATO COMERCIAL:
• (31) 3343.7070 – opção “5” ou email comercial@atentasaude.com.br

• Rodrigo Delucca - rodrigo.delucca@atentasaude.com.br - (31) 99551-0523

mailto:comercial@atentasaude.com.br
mailto:rodrigo.delucca@atentasaude.com.br

