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42 MIL MORTES NO TRÂNSITO BRASILEIRO SÓ EM 2012    

 

Muito se fala que os números dos acidentes viários no Brasil representam uma guerra. Sim: em 2012 
morreram no trânsito daqui duas vezes mais pessoas do que as vítimas civis dos três anos de conflito na 
Bósnia. Mas até os números são conflituosos... No país, não existem dados, pesquisas ou estatísticas 
consolidadas. Tudo é estimado a partir de dados de diferentes órgãos.  
Esses números sugerem um quadro triste: quando o caro leitor chegar ao fim deste parágrafo, um acidente 
(fatal ou não) terá ocorrido em algum canto do nosso território.  O Brasil está entre os cinco países líderes 
em mortes no trânsito, juntamente com Rússia, EUA, China e Índia. Segundo o Denatran, foram 42 mil 
mortes no ano passado. E, já neste dado, os números se desencontram. É que o Seguro DPVAT, requerido 
por vítimas de acidentes viários, registrou 61 mil mortes e em 2012. Paralelamente aos números divergentes 

, outros levantamentos põem por terra velhas desculpas. Enquanto a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) aponta que mais 
de 90% dos acidentes são causados por imperícia na direção, um estudo recente do ONSV revelou que 81% das ocorrências aconteceram em 
vias com boas condições. “Entre essas estatísticas, o primeiro fator é a velocidade. Em uma estrada boa, o motorista acha que pode correr”. 
conclui Dirceu Rodrigues Alves Junior, diretor da Abramet. http://www.aasp.org.br/aasp/imprensa/clipping/cli_noticia.asp?idnot=14614 

 

PCMSO - NR 7  CONTA GOTAS... 
  

    MEDICINA DO TRABALHO 
Na edição de N.2, quando tratamos da NR1, 
destacamos as obrigações do empregador e 
do empregado, nesse sentido, destacamos a 
letra “c” do item 1.8 da norma:  
c) submeter-se aos exames médicos previstos 
nas Normas Regulamentadoras – NR. 

    
    LISTA DE DOCUMENTOS PASSÍVEIS 

     DE FISCALIZAÇÃO 
               Check List Documentação Legal 

                  Confira se a documentação de sua empresa está    
                  em ordem: (Parte II) 
 

Inventário das Caldeiras/vasos sob pressão    NR’s 

Projeto de instalação vasos sob pressão 13 

Treinamento de segurança na operação da unidade vasos sob 13 

Testes hidrostáticos 13 

Teste Ultrasom 13 

Cipa    NR’s 

Registro da CIPA na DRT 05 

Edital de Convocação da última eleição 05 

Folha de Votação (3 anos) 05 

Ata de eleição 05 

Ata de Posse 05 

Curso de formação ou reciclagem de cipeiros 05 

Certificado do curso para a empresa 05 

Atas de reuniões ordinárias e extraordinárias 05 

Quadros III, IV,V e VI e anuais 05 

Corpo de Bombeiros IT 
Projeto de Proteção e combate à incêndio 17 

Atestado de formação da brigada de incêndio 17 

Treinamento teórico e prático de formação ou reciclagem 17 

Treinamento de abandono de área com cópia dos exercícios 17 

Controle dos equipamentos antiincêndio 17 

Medicina do Trabalho NR’s 
Planejamento PCMSO 07 

Continua na próxima edição com a NR 7... 

Merece destaque o referido mandamento porque há casos em que o 
empregado se recusa a submeter-se ao exame, tanto no periódico como 
no demissional; quando isso ocorre o programa fica incompleto 
causando uma série de complicações para empresa, uma delas e de 
estar passiva a multa em caso de fiscalização e outra, não menos 
importante é que para a homologação é necessário que seja 
apresentado a cópia do Atestado de Saúde “ASO” em dia. 
 
O Médico do Trabalho, por mais experiência que tenha, não domina 
conhecimento suficiente sobre todas as patologias que podem ser 
adquiridas no ambiente laboral, por isso, muitas vezes o examinado é 
encaminhado para especialistas que completarão a investigação ou 
confirmarão um diagnóstico sugerido pelo Coordenador do Programa. 
 
Entendemos  que o programa é uma oportunidade que o empregado 
tem de pelo menos uma vez por ano passar por uma consulta médica, já 
que no Brasil, poucas pessoas têm o hábito de irem ao médico 
preventivamente. Nossa cultura é procurar o Médico somente quando 
estamos doentes. 
 
Um bom programa de Medicina Ocupacional decorre, como já foi dito, 
de um levantamento minucioso dos riscos existentes no local de 
trabalho. Por isso, o Médico do Trabalho tem que ter uma participação 
ativa nesta etapa e não simplesmente executar os exames clínicos. Não 
se pode perder de vista que o PCMSO é parte de um programa mais 
amplo de prevenção de acidentes e doença ocupacional que todo 
empregador deve implantar na empresa.  

Continua na próxima edição com a NR7...  

ESPORTE: Geraldinho Melo chega em 3º Lugar  ALGUNS CLIENTES QUALISEG 
 Na IV etapa do Campeonato Regional de Salto 

realizada em Arujá no dia 23.06.13, Geraldinho 
Melo conquistou o 3º Lugar com a Égua Pinah. 
O próximo compromisso do jovem cavaleiro é 
em Campinas pelo Campeonato Paulista no 
período de 5 a 7 de julho.  
Ligue o som e Veja o Vídeo:   
http://www.youtube.com/watch?v=pdMAX51Rknk 

 
 

      

 


