
NAIS HPM 

O NAIS - HPM atualmente é a única unidade de saúde da PMMG com 

equipe de saúde ocupacional composta por oficial clínico e médico do trabalho, 

praça técnico de enfermagem com curso superior de enfermagem e pós-

graduação em enfermagem do trabalho, engenheira de segurança e técnica de 

segurança do trabalho, ambas as funcionárias civis contratadas.   

A equipe se completa com o apoio administrativo de duas praças QPE, 

um técnico de enfermagem e um técnico em higiene bucal (THD), além do 

apoio de um oficial médico ortopedista. 

Além do HPM, apoiamos o C Odont., o C Farm. e a JCS, ao todo são em 

torno de 1.150 militares da ativa. 

Trabalhamos com muito empenho seguindo as diretrizes e estratégias 

de ações indicadas pela Diretoria de Saúde e Comando Geral. Através de um 

controle pericial rígido conseguimos a redução de trinta por cento dos 

atestados referentes à licença-saúde, nos últimos seis meses; analisamos 

mensalmente estes atestados (licença e dispensa) para estudo do 

absenteísmo; verificamos o grupo de doenças prevalentes para subsidiar 

programas preventivos (ex: elevado índice de doenças infecciosas acarretando 

uma campanha interna de atualização do cartão vacinal).  

A necessidade de uma equipe de saúde ocupacional é ímpar em um 

hospital, pois as regras de biossegurança e prevenção de riscos ambientais e 

acidentes devem ser exaustivamente controladas em concordância com a NR 

32 do Ministério do Trabalho. São elencadas abaixo algumas das funções 

desta equipe: 

1-  Levantamento de riscos ambientais; 

2- Inspeções para definições das condições ambientais de emprego, por 

posto de trabalho; 

3- Confecção de mapas de riscos; 

4- Inspeções periódicas dos ambientes de trabalho; 

5- Confecção de relatórios de visita por inspeções realizadas; 

6- Confecção de relatórios com o cronograma de metas e ações de 

melhorias das condições de trabalho;  

7- Avaliação quantitativa de alguns riscos ocupacionais físicos (luz e 

ruído...) 

8- Coordenação do PCMSO (Programa de Controle Médico em Saúde 

Ocupacional); 



9- Avaliação e acompanhamento dos ajustes funcionais; 

10-Avaliação e acompanhamento dos casos de retorno ao trabalho; 

11-Análise dos exames ocupacionais alterados, pelo PCMSO; 

12-Acompanhamento dos militares com exames ocupacionais alterados, 

pelo PCMSO; 

13-Recomendação das medidas de controle necessárias para eliminar e/ou 

neutralizar riscos existentes por cargo e função; 

14-Gerenciamento e controle dos EPI (equipamentos de proteção 

individual); 

15-Orientação técnica para utilização do EPI; por cargo, atividades e 

periodicidade de utilização; 

16-Acompanhamento de empresas credenciadas para os exames 

ocupacionais ( no HPM existem em torno de seis empresas 

terceirizadas, atualmente); 

17-Interlocução de casos especiais com a JCS; 

18-Análise e registro dos acidentes de trabalho e dos Atestados de Origem; 

19-Análise e registro das moléstias profissionais;  

20-Acompanhamento das vítimas de acidentes e moléstias profissionais; 

21-Orientação ergonômica para os diversos postos de trabalho; 

22- Criação e gerenciamento de comissões internas para determinados 

subgrupos de militares sob risco ocupacional (nos serviços de radiologia, 

oncologia, transporte, p.ex.); 

23-Realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos 

militares da ativa para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças 

ocupacionais;  

24-Avaliação admissional, periódica e na saída, dos médicos residentes, 

que periodicamente cursam o estágio no hospital. 

O PCMSO é ferramenta importantíssima para análise e conhecimento do 

perfil epidemiológico da tropa, como nº de fumantes, hipertensos, 

dislipidêmicos, obesos, vacinados, com problemas familiares, stressados, 

etilistas, portadores de doenças crônicas, sedentários, etc... Atualmente 

estamos iniciando um processo de PCMSO após análise do PPRA, pela equipe 

de segurança (engenheira e técnica) e através de convocação do militar. 

Portanto, quando o militar vem para o PCMSO, já está ciente da necessidade 



de trazer todos exames recentes e o cartão vacinal, e sabe que aquele tempo é 

voltado para a sua saúde, que é importante, para nós. 

Temos parceria muito boa com a P3, através de interlocuções contínuas, 

analisando casos especiais, tentando encontrar sempre soluções que 

beneficiem nosso militar. As inspeções de saúde para fins de TPB, PERF, 

cursos e promoções ocorrem de forma agendada e de forma organizada e 

respeitosa. 

A parceria com o Comandante e com a P1 e secretaria também ocorrem, 

de forma harmônica e respeitosa, mantendo sempre os limites do sigilo médico 

segundo os Conselhos Federal  e Regional de Medicina.  

Em relação ao acompanhamento do militar no NAIS, através de 

consultas médicas, temos uma particularidade interessante: a oferta de 

médicos no hospital é imensa, portanto, o militar prefere procurar o especialista 

a fazer o controle propriamente dito no NAIS. Mas, mesmo assim, temos um 

pequeno grupo que já mantém vínculo terapêutico conosco. Acreditamos que 

isto é apenas questão de tempo, já que o médico, que recentemente chegou, 

logo será cada vez mais conhecido pela tropa... 

A equipe do NAIS∕HPM é pequena, mas imbuída de imensa vontade de 

trabalhar com qualidade. Atualmente estamos trabalhando em uma cartilha da 

segurança do trabalho, de uma cartilha para avaliação do atendimento, além de 

um informativo mensal denominado INFORMA NAIS. 

Há muito por fazer, mas com certeza estamos no caminho certo... 

cuidando de quem cuida da saúde ! 


