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NOME DA EMPRESA

CHECK LIST - SESMT (NR 04)

Empresa:

Data da Inspeção:
____/_____/______

Inspetor (es):
Referências Técnicas:
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O dimensionamento do SESMET está baseado na gradação do
risco e ao nº total de empregados, conforme Quadros I e II,
observadas as exceções previstas na NR 04?
O nº de Engenheiro de Segurança atende os requisitos dos
Quadros I e II?
O nº de Técnicos de Segurança do Trabalho atende os requisitos
dos Quadros I e II?
O nº de Médico do Trabalho atende os requisitos dos Quadros I e
II?
O nº de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho atende os requisitos
dos Quadros I e II?
O engenheiro ou arquiteto possui certificado de conclusão de curso
de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, em
nível de pós-graduação?
O Médico do Trabalho possui certificado de conclusão de curso de
especialização em Medicina do Trabalho, em nível de pósgraduação, ou portador de certificado de residência médica em
área de concentração em saúde do trabalhador ou denominação
equivalente, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência
Médica, do Ministério da Educação, ambos ministrados por
universidade ou faculdade que mantenha curso de graduação em
Medicina?
Enfermeiro do Trabalho é portador de certificado de conclusão de
curso de especialização em Enfermagem do Trabalho, em nível de
pós-graduação, ministrado por universidade ou faculdade que
mantenha curso de graduação em enfermagem?
A auxiliar de Enfermagem do Trabalho ou técnico de enfermagem é
portador de certificado de conclusão de curso de qualificação de
auxiliar de enfermagem do trabalho, ministrado por instituição
especializada reconhecida e autorizada pelo Ministério da
Educação?
O Técnico de Segurança do Trabalho é portador de comprovação
de Registro Profissional expedido pelo Ministério do Trabalho?
Os profissionais do SESMET são empregados da empresa?



































































O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho é chefiado por profissional qualificado?
É prestada assistência do SESMET a outras que prestem serviços
no interior da empresa?
O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do
trabalho dedicam 8 (oito) horas por dia para as atividades dos
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho, de acordo com o estabelecido no Quadro II?
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O engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o
enfermeiro do trabalho dedicam, no mínimo, 3 (três) horas (tempo
parcial) ou 6 (seis) horas (tempo integral) por dia para as atividades
dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho, de acordo com o estabelecido no Quadro II,
respeitada a legislação pertinente em vigor?
Os profissionais do SESMT exercem outras atividades durante o
horário de sua atuação nos Serviços Especializados em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho?
O SESMT aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e
de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus
componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a
reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador?
O SESMT determina, quando esgotados todos os meios
conhecidos para a eliminação do risco e este persistir, mesmo
reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de Equipamentos de
Proteção Individual - EPI, de acordo com o que determina a NR 6,
desde que a concentração, a intensidade ou característica do
agente assim o exija?
O SESMT colabora, quando solicitado, nos projetos e na
implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da
empresa?
O SESMT responsabilizar-se tecnicamente, pela orientação quanto
ao cumprimento do disposto nas NR aplicáveis às atividades
executadas pela empresa e/ou seus estabelecimentos?
O SESMT mantém permanente relacionamento com a CIPA,
valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la,
treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR 5?
O SESMT promove a realização de atividades de conscientização,
educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de
campanhas quanto de programas de duração permanente?
O SESMT esclarece e conscientiza os empregadores sobre
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando os em
favor da prevenção?
O SESMT analisa e registra em documento(s) específico(s) todos
os acidentes ocorridos na empresa ou estabelecimento, com ou
sem vítima, e todos os casos de doença ocupacional, descrevendo
a história e as características do acidente e/ou da doença
ocupacional, os fatores ambientais, as características do agente e
as condições do(s) indivíduo(s) portador (es) de doença
ocupacional ou acidentado(s)?
O SESMT registra mensalmente os dados atualizados de acidentes
do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade,
preenchendo, no mínimo, os quesitos descritos nos modelos de
mapas constantes nos Quadros III, IV, V e VI, devendo a empresa
encaminhar um mapa contendo avaliação anual dos mesmos dados
à Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho até o dia 31 de
janeiro, através do órgão regional do MTb?
O SESMT guarda os mapas anuais dos dados por um período não
inferior a 5 (cinco) anos?
O SESMT realiza a elaboração de planos de controle de efeitos de
catástrofes, de disponibilidade de meios que visem ao combate a
incêndios e ao salvamento e de imediata atenção à vítima deste ou
de qualquer outro tipo de acidente?
O serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho é registrada no órgão regional do MTb?
No registro do serviço Especializado em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho consta nome dos profissionais
integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de
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Segurança e em Medicina do Trabalho?
No registro do serviço Especializado em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho consta o número de registro dos
profissionais na Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho
do MTb?
No registro do serviço Especializado em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho consta o número de empregados da
requerente e grau de risco das atividades, por estabelecimento?
No registro do serviço Especializado em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho consta a especificação dos turnos de
trabalho, por estabelecimento?
No registro do serviço Especializado em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho consta o horário de trabalho dos
profissionais dos Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho?
Conclusão:

























_____________Assinatura ______________
NOME DO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO
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