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Quem somos
Desde 1988 acompanhando o dia-a-dia de mais de 4.600 clientes e 280.000 vidas,
com satisfação afirmamos que nosso trabalho tem atingido objetivos importantes,
tais como: redução acentuada nas perdas por reclamações trabalhistas, sensível
diminuição na ocorrência de acidentes durante a jornada de trabalho, e eliminação
de multas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, contribuindo de forma
direta para uma melhor condição de trabalho, sabidamente levando a um aumento
da produtividade e da qualidade de vida dos trabalhadores.
Oferecemos à sua empresa uma solução definitiva em Medicina e Segurança do
Trabalho, através de nossa equipe de profissionais com larga experiência e uma
estrutura adequada.
Nossa Central de Atendimento oferece um excelente suporte englobando a
realização de exames clínicos, audiométricos, de acuidade visual, ECG, EEG,
espirometria e coleta de análises clínicas, além de um plantão de dúvidas formado
por engenheiros e médicos do trabalho que está à disposição dos clientes para
auxiliá-los no que for preciso, respeitando suas prioridades.
Nossa Coordenação de Operações tem controle absoluto dos contratos, levando à
sua empresa confiabilidade e segurança.
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PROGRAMAS e LAUDOS
Os programas e laudos são elaborados por profissionais capacitados e habilitados, e
tem como objetivo principal o levantamento das irregularidades normalmente
verificadas pela fiscalização trabalhista e demais órgãos estaduais e municipais. Os
trabalhos desenvolvidos atendem às Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego vigentes.
Os programas e laudos realizados pela Vida Ocupacional são:

o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA;
o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT;
o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;
o Laudo de Análises Ergonômicas;
o Laudo das Instalações Elétricas;
o Laudo de Resistência Ôhmica dos Para-raios;
o Laudo dos Vasos de Pressão (compressores e caldeiras);
o Laudo de Periculosidade;
o Laudo de Insalubridade;
o Programas específicos: PCMAT, PPRPS, PPRAG, PPRMIP, PGR;
o Programa de Conservação Auditiva – PCA;
o Programa de Proteção Respiratória – PPR;
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CIPA
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é realizada conforme a Norma
Regulamentadora 5 e contempla as seguintes etapas:
o Dimensionamento;
o Convocação dos trabalhadores;
o Instruções para recebimento das inscrições;
o Elaboração das cédulas para a eleição;
o Acompanhamento e apuração da eleição;
o Elaboração de toda a documentação necessária;
o Protocolo da CIPA no sindicato da categoria;
o Realização do curso de prevenção de acidentes para cipeiros, abrangendo os
riscos específicos da sua empresa conforme previsto em lei, ministrado por
pessoal especializado, com emissão de certificado;
o Acompanhamento técnico das reuniões mensalmente;
o Orientação na elaboração do Mapa de Riscos Ambientais.
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TREINAMENTOS
Os treinamentos oferecidos pela Vida Ocupacional são aplicados por profissionais
capacitados e habilitados. Tem como objetivo preparar os trabalhadores para o
reconhecimento de riscos e atendimento a procedimentos de segurança. Possuem
conteúdo constantemente atualizado, de forma a atender as atuais demandas de
qualidade, bem como a legislação vigente.
Segue abaixo uma relação dos treinamentos realizados:

o Treinamento de brigada de incêndio;
o Treinamento em primeiros socorros;
o Treinamento sobre EPIs - equipamentos de proteção individual;
o Treinamento de segurança para trabalho em espaços confinados;
o Treinamento de segurança para trabalho em altura;
o Treinamento de segurança para operadores de empilhadeira;
o Treinamento de segurança para operadores de ponte rolante;
o Treinamento de segurança para eletricistas conforme a NR-10;
o Treinamento de segurança para cipeiros ou designados;
o Treinamentos diversos sobre ergonomia;
o Treinamento admissional para a indústria da construção civil
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AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
O serviço é realizado conforme a legislação vigente do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo e engloba as seguintes etapas:
o Inspeção do sistema de combate ao fogo;
o Emissão de relatório informando as condições do sistema e recomendando as
ações necessárias para adequação do mesmo;
o Elaboração de toda a documentação (incluindo projeto, caso necessário)
conforme legislação vigente;
o Envio da documentação ao Corpo de Bombeiros para agendamento de
vistoria;
o Acompanhamento da vistoria;
o Demais exigências do processo.
O serviço é realizado por equipe com ampla experiência na área.
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Outros Serviços
Realizamos outros serviços conforme segue:
o Elaboração do PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário;
o Disponibilização de técnicos de segurança, auxiliares de enfermagem,
enfermeiros, engenheiro e médicos do trabalho para prestação de serviços inloco;
o Inspeções de segurança adicionais com orientação e sugestões para a
resolução de problemas;
o Estudo, implantação, acompanhamento e treinamento quanto ao uso dos
EPIs – Equipamentos de Proteção Individual;
o Orientação para proteção de partes móveis de máquinas;
o Orientação quanto às demais necessidades que surgirem relativas à Medicina
e Segurança do Trabalho.
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Unidade Móvel
Nossa Unidade Móvel foi projetada com base no maior utilitário do mercado
nacional, e por este motivo é uma das únicas a contar com dois espaços para
atendimento simultâneo. O investimento em equipamentos modernos possibilita a
realização de atendimento clínico, audiometria, acuidade visual, ECG, EEG e
espirometria em um ambiente climatizado e espaçoso.
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Área do Cliente
Nosso atendimento é todo informatizado e, através da Área do Cliente, que está
conectada aos nossos servidores em tempo real, sua empresa poderá realizar
diversos procedimentos, tais como:
o Agendamento de exames;
o Consulta sobre os atendimentos realizados;
o Acesso à segunda via de exames e laudos técnicos;
o Consulta de documentos financeiros;
o Atualização de cadastro;
o Inclusão e alteração de setores e cargos;
o Acesso aos arquivos gerados para o e-Social.
Fique tranquilo, pois o ambiente é seguro e o acesso é feito através de nome de
usuário e senha.
Além disso, o sistema funciona 24x7, proporcionando à sua empresa a liberdade de
acesso às informações.
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Como Trabalhamos
Contratação Isolada
De acordo com as necessidades da sua empresa, a Vida Ocupacional pode realizar
quaisquer dos serviços descritos isoladamente, de forma rápida e eficiente, sem
complicação.
Aprovado o orçamento, nosso Coordenador de Operações vai programar, em
conjunto com sua empresa, toda a execução dos trabalhos, que serão realizados,
compilados, revisados e entregues em tempo recorde em relação ao mercado.

Contratação Mensal
É onde realmente fazemos a diferença, em uma verdadeira parceria onde nossos
profissionais estarão à disposição da sua empresa para a resolução dos diversos
problemas do dia-a-dia que envolvem a Segurança e Saúde do Trabalhador.
Sempre de acordo com as necessidades da sua empresa, a Vida Ocupacional vai
executar todos os serviços contratados, realizar visitas técnicas periódicas,
acompanhar perícias e fiscalizações, sempre trazendo alternativas de qualidade com
ênfase na redução dos custos.
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Nossos Parceiros
Possuímos uma ampla rede de parceiros e empresas conveniadas que possibilitam
atendimento fácil e rápido nos grandes centros comerciais e nos diversos pólos
industriais em todo o território nacional.

Fale Conosco
Administração
Rua Airosa Galvão, 30 – Água Branca
comercial@vidaocupacional.com.br
Tel.: (11) 3796-0210
Central de Atendimento
Av. Antartica, 539 esquina com Rua Tanabi - Perdizes
atendimento@vidaocupacional.com.br
Tel.: (11) 3596-9305

Queremos ser seu parceiro de Segurança e Saúde
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