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Medicina e Segurança do Trabalho



A empresa promove programas de promoção à saúde e prevenção das doenças? Quais?

A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Medicina de Segurança do Trabalho responsável pelas 

análises de riscos ocupacionais, realização de treinamentos de abandono de edificação e brigada 

de incêndio, bem como realização dos exames ocupacionais e ações de promoção a saúde e 

prevenção de doenças, visando o bem-estar dos funcionários e a redução do absenteísmo médico.

Medicina
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Os programas atuais são:

• Programa de vacinação contra a gripe.

• Campanha da hipertensão.

• Outubro Rosa.

• Novembro Azul.

• Programa de gerenciamento de stress.

• Programa de gestação de alto risco.



CIPA
O que é CIPA?

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é constituída 
pelos representantes dos empregados e pelos representantes do 
empregador.

Os representantes dos empregados são eleitos em escrutínio secreto, 
já os representantes do empregador são indicados pela área.

A CIPA atua na promoção da segurança e saúde dos empregados e é 
regulamentada pela NR-5 do Ministério do Trabalho.



Quais são os objetivos da CIPA?

A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes de trabalho bem como a prevenção de doenças 

ocupacionais por meio da realização de inspeções de segurança nos locais de trabalho, treinamentos 

e campanhas de promoção à saúde em conjunto com a área de Segurança do Trabalho.

Segurança do Trabalho



Segurança do Trabalho

Existe brigada de incêndio? O treinamento de combate a incêndio é periódico, com o auxílio 

do corpo de bombeiros?

Sim. Todo departamento tem pessoas treinadas em brigadas de incêndio, além de bombeiros que 

circulam nos prédios.

Vale salientar que a brigada de incêndio é regulamenta pela Instrução Técnica de nº 17, do Corpo 

de Bombeiros do Estado de São Paulo e não pela NR-5, CIPA.



Como ocorre a instrução operacional para garantir a segurança? Há algum treinamento?

Ocorrem por meio de Integrações de Segurança do Trabalho, treinamento de ordem de serviço, 

treinamento de entrega de EPIs, análise preliminar de risco, visita técnica e reuniões de segurança 

do trabalho.

Segurança do Trabalho

Existem kits de primeiros socorros nas áreas?

Sim. Em todos os edifícios temos equipamentos de primeiros socorros e um desfibrilador cardíaco 

automático em cada portaria.



Na Porto Seguro existe planejamento de prevenção de acidentes?

Sim. O planejamento de prevenção é estabelecido em ações, normas, procedimentos, métodos 

de trabalho e das respectivas responsabilidades fixadas pela empresa para obtenção de 

adequadas condições de segurança e higiene do trabalho. Para o sucesso do Programa de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho, toma-se necessária a participação efetiva de todos os 

empregados na eliminação dos atos e das condições inseguras, eliminação das improvisações, 

por meio de esforço conjunto.

Segurança do Trabalho



Como a empresa trabalha nas questões de ergonomia e de equipamentos de proteção 

individual (EPIs)?

A ergonomia é aplicada em vários setores da empresa para melhorar a eficiência, a segurança e a 

saúde do colaborador. Uma ergonomia bem-feita e alinhada traz saúde para o profissional com a 

ausência de problemas osteomusculares e gera um melhor clima para as empresas, com 

profissionais satisfeitos e com maior produtividade. Nos últimos anos, as empresas vêm se 

conscientizando cada vez mais sobre esse assunto.

Segurança do Trabalho
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Quantas empresas do Grupo tem CIPA atualmente?

Atualmente, contamos com 9 CIPAs, são elas:

01 – Porto Seguro Cia de Seguros Gerais;

02 – Porto Seguro Atendimento;

03 – Porto Seguro Proteção e Monitoramento

04 – Porto Seguro Administração de Consórcios;

05 – Porto Seguro Telecomunicações;

06 – Portoseg;

07 – Porto Seguro Saúde;

08 – Porto Seguro Serviços Médicos;

09 – Itaú Seguros de Auto e Residência.



Obrigado!


