Ao
Parceiro Comercial
At.: Sr(a) Diretoria

Referente: Proposta Comercial
Prezados Senhores:

Apresentamos propostas para prestação de Serviços de Saúde e
Segurança no Trabalho para esta conceituada Empresa.
Agradecemos a V. Sras., esta oportunidade e salientamos a importância de
vossa empresa vir a integrar nosso portfólio de clientes.
Cordialmente,

Brasmed Medicina Ocupacional Ltda.
Luciane Pereira
Fone: 2229-5529 Ramal 201
www.brasmedocupacional.com.br
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EMPRESA

BRASMED Medicina Ocupacional Empresa fundada em 2001 iniciou suas
atividades em Guarulhos, trabalhando exclusivamente na área de Medicina e Segurança
do Trabalho. Atuamos hoje em território nacional para maior comodidade e eficácia na
formulação das normas Regulamentadora, unificando assim o trabalho junto a empresa
contratante.
Atualmente, com a edição da Portaria Nº 24, de 29/12/1994, do Secretário de
Segurança e Saúde no Trabalho, a qual alterou a Norma Regulamentadora Nº 7 (NR-7),
houve efetiva reestruturação naqueles departamentos, estando, hoje, aptos a atenderem
eficazmente toda gama de exigências postuladas pela ordem legal, no que se tange a
implantação, acompanhamento e desenvolvimento do Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional (PCMSO), possuindo em seu quadro funcional médicos especialistas
renomados em Medicina do Trabalho, com uma vasta, experiência, firmando-se uma
política norteadora a apresentar sempre soluções, dentro de um contexto de eficiência,
honestidade e solidez, descartando-se completamente situações aventureiras ou
oportunistas.
Contamos também com toda estrutura de atendimento aos exames complementares
(cabine audiométrica, laboratório de análises clínica, radiologia) etc., em nossa unidade
própria ou em nossos centros credenciados em todo Brasil.
 CENTRO MÉDICO BRASMED
Rua: Brasilina, 82 – Bairro - Centro
Cidade: Guarulhos/SP - Cep: 07095-040
Tel.: 2229-5529 Ramal 204
E-mail: clinicabrasmed@terra.com.br
Horário: 07h30minh às 10h00min h de segunda à quarta-feira;
13h00min h às 15h30min h às quintas-feiras;
Médico responsável: Dr. Mauricio Tanabe.
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Todos os exames complementares são realizados nas dependências da Brasmed.
Atendemos em horário comercial das 08h00minh às 17h00minh de segunda-feira
à sexta-feira com médico credenciado. (valores a combinar).
O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
exige para a sua implantação, diversas etapas causando obrigação e
responsabilidades, que com o objetivo de melhor esclarecimento passamos a
seguir, a informar:
OBJETIVO
Obrigatoriedade da elaboração e implementação do programa, com o objetivo de
promover e preservar a saúde do trabalhador.
 Quanto ao Médico Coordenador:
Elaborar e organizar o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO).
Realizar os exames médicos (Admissional, Demissional, periódicos,
retorno ao trabalho e mudança de função) ou encarregar profissional familiarizado
com patologia ocupacional e suas causas, com ambiente e as condições de trabalho
além dos riscos de exposição.
Encarregar dos exames complementares de diagnósticos, profissionais ou
entidades capacitadas, equipadas e qualificadas.
 Da periodicidade dos Exames:
 Admissional: Antes de o empregado iniciar as atividades na empresa.
 Demissional: Dentro dos 15 dias que antecederem o desligamento.
 Periódico: Anual (o menor a critério do médico coordenador, neste caso,
trabalhadores expostos a riscos ou situações que possam desencadear ou agravar
doenças ocupacionais ou aqueles portadores de doenças crônicas). Anualtrabalhadores menores de 18 anos e maiores de 45 anos, ou entre 18 e 45 anos.
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 De Retorno ao Trabalho: No primeiro dia de volta ao trabalho, após afastamento
superior a 30 dias por doenças/acidente ocupacional ou não, incluindo licença
maternidade.
 De Mudança de Função: Antes da data da mudança para toda alteração de
atividade com exposição a risco diferente do risco anterior, alteração de posto de
trabalho ou setor.
 Da Obrigatoriedade de Emissão de Atestado:
Quando forem realizados quaisquer dos exames, será obrigatória a emissão do
Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), em três vias sendo a primeira arquivada no
local de trabalho, à disposição da fiscalização e a segunda, será entregue ao
trabalhador e a terceira ficará arquivada na Brasmed.
 Do Prontuário Clínico Individual:
A cada empregado examinado, será aberto um Prontuário Clínico Individual, que
conterá os dados clínicos, exames complementar e medidas aplicadas. Deve ser
mantida por 20 (vinte) anos após o desligamento do trabalhador, ficando sob a
responsabilidade do médico coordenador e seus sucessores.
 Relatório Anual
Conforme previsto na NR-7, o PCMSO deverá obedecer a um planejamento onde
estejam previstas as ações de saúde. Deve discriminar os setores da empresa por
número e natureza dos exames médicos (clínico e complementar), estatística dos
resultados considerados anormais, planejamento para o ano seguinte. Deve ser
apresentado e discutido na CIPA (NR-5), anexando cópia no livro de atas, desta.
Esse relatório deverá ficar a disposição dos agentes de fiscalização do Ministério
do Trabalho
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PROPOSTA COMERCIAL

TABELA DO PCMSO
QUANTIDADE FUNCIONÁRIOS
01 a 05
05 a 10
11 a 20
21 a 50
51 a 99
Acima de 100

VALOR
R$ 80,00 Por mês.
R$ 90,00 Por mês.
R$ 7,50 Por Func. mês.
R$ 7,00 Por Func. mês.
R$ 6,50 Por Func. mês.
R$ 6,00 Por Func. mês.

TABELA DO PPRA

Valor anual do Laudo r$ 690,00 (Até 500 Metros de área construída).

Trabalhados com todas as Normas Regulamentadoras (NR’S), dentre elas destacamos:
NR-7

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

NR-9

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

NR-15/16

Atividades e Operações Insalubres e periculosas (LTCAT)

NR-17

Laudo Ergonômico

PPP

Perfil Profissiográfico Previdenciário
PERÍCIAS MÉDICAS OCUPACIONAIS

 Avaliação Ocupacional nas dependências da empresa;
 Assistente de perito para processos trabalhistas.
Cordialmente,
Brasmed Medicina Ocupacional
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