Pedido de Exames

Já sou cliente, responsável da Empresa e gostaria de obter acesso a Plataforma Web SST Soc.
Solicito contato: Nome__________________________________ Fone: ___________________________________

Empresa:
Setor:
Cargo:
Tipo Exame ( O tipo de exame admissional deve ser selecionado antes da data de Admissão abaixo a ser informada, do contrário deve
ser selecionado exame tipo Periódico, previsto na Portaria de n 24 de 29/12/1994 )
Admissional | Periódico | Mudança Função | Retorno ao Trabalho | Demissional

Nome Completo:
Número RG/Docto:
Data Nascimento:

/

/

Data: Admissão:

/

/

Exames Complemantares Obrigatórios ( Conforme riscos das atividades de trabalho | Quadro II Nr7 )
Exposição ao Ruído acima de 80 dB: Exame de Audiometria
Exposição a produtos químicos: Exames de Ácido Hipúrico e Metil Hipúrico | Hemograma Completo | TGO e TGP
Exposição e Trabalho em Altura NR35: EEG | ECG | AV PSICOSSOCIAL | Glicemia jejum | Acuidade Visual
Exposição a Poeiras em geral: Raio-x OIT | Espirometria
Manipuladores de alimentos: Hemograma Completo | Cultura de Fezes | Parasitológico de Fezes
Outros | Especifique:

Grupos de Riscos Previstos na Legislação:
Físicos | Químicos | Biológicos | Ergonômicos | Acidentes

* O médico do Trabalho, conforme suas atribuições pode solicitar outros exames complementares conforme sejam necessários previsto
no item 7.3.2 da NR7 do PCMSO. Em breve a Portaria de n. 211 de 11/04/2019 exigirá todas as documentações 100% Digital, com a
necessidade de iniciarmos a obtenção de biometria de colaboradores, pois o ASO - Atestado de Saúde Ocupacional dentre diversos
documentos deverão ser assinados por tecnologia digital pelo médico inscritos nos protocolos ICP-Brasil. Todas as empresas deverão a
médio prazo ter controles 100% Digital. É Lei, se atualizem!
ORIENTAÇÕES PARA EXAMES LABORATORIAIS E ESPECIALIZADOS:
É necessário jejum de mínimo 8 horas para realizar exames de Glicemia Jejum, principalmente para atividades de Trabalhos em A.tura
NR10 | NR33 | NR35.
Para exame de Audiometria é necessário descanso auditivo de mínimo 14horas antes da realização do exame audiométrico.
Os manipuladores de alimentos em geral devem trazer a amostra de material colhido corretamente em frasco adequado disponível em
farmácias, ou solicitados pelo RH da empresa a ser distribuído às equipes.
No atendimento na clínica por ordem de chegada fique atento à realizar todos os seus exames nos diversos setores antes de se retirar
do local. Em caso de dúvidas solicite informações com as atendentes nas recepções do Térreo e 1. andar.
Para consultar os resultados de exames laboratoriais e especializados o responsável da empresa deve ter acesso ao sistema Web,
responsável pelo sigilo e utilização das informações somente aos Órgão Competentes de Fiscalização e Controle quando solicitados.
São Paulo, ______de _____________________________________de _______________
Assinatura e Carimbo da empresa | Nome Responsável emitente da autorização de exame :

Rua Comendador Elias Zarzur, 140 Santo Amaro - SP | CEP 04736-000
ao lado do INSS Santo Amaro | Próximo Estação Linha Lilás Metrô Adolfo Pinheiro
Horário de atendimento médico de segunda à sexta-feira das 7:30 às 17h

Orientações ao Empregado: A empresa conforme os riscos das atividades de trabalho deve fornecer EPIS Equipamentos de Proteção Individual Nr6 de uso obrigatório por parte do empregado, sob pena em casos eventuais de acidentes e ou lesões ser
responsabilizado por Ato Inseguro. Em caso de defeitos do(s) mesmo(s) deve ser substituído. “ Campanha de Prevenção de Doenças e Acidentes no Trabalho é um Compromisso de Todos!”

Essa guia de autorização de Exames deve ser utilizada somente por empresas em Convênio com a Inmetra conforme
diretrizes do PCMSO NR7 e PPRA NR9.

Somente caso não consiga utilizar Plataforma WEB SST

