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O segmento de Engenharia de Segurança da BRH Saúde Ocupacional Ltda – Grupo BRMED atua 

integrado à área de Higiene e Saúde Ocupacional, com a mais qualificada equipe de Engenheiros e 
Técnicos de Segurança no Trabalho.  

A BRH disponibiliza serviços especializados, para que as empresas atendam plenamente o que é 
estabelecido pela legislação de saúde, previdenciária e trabalhista, tais como: 

PPRA – Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - NR 9 
O PPRA é o programa mestre da área de segurança do trabalho cuja elaboração e implantação são 

obrigatórias a todas as empresas, visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores. Os 
profissionais técnicos da RHMED após identificarem os potenciais riscos existentes na empresa 
procedem à avaliação dos fatores de risco e indicam as medidas de controle necessárias.  

PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – 
NR 18 

É obrigatório às empresas de construção civil com mais de 20 (vinte) trabalhadores, complementando 
o PPRA.  

Instalações e Serviços em Eletricidade - NR 10 
Prestação de assessoria na implantação e manutenção dos requisitos exigidos às empresas que 

trabalham com eletricidade, em qualquer das fases de geração, transmissão, distribuição e consumo de 
energia elétrica. Treinamento de empregados e contratados de acordo com a NR 10.  

Análise Ergonômica do trabalho - NR 17 
Assim como o PPRA e o PCMSO a legislação estabelece na NR 17 a obrigatoriedade das empresas 

realizarem a análise ergonômica do trabalho, com o objetivo de avaliar a adaptação das condições de 
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, reduzindo ou eliminando doenças como as 
DORT/LER e outras associadas. 

Implantação, treinamento e apoio a CIPA - NR 5 
A BRH oferece todo suporte logístico e técnico para a criação e manutenção da Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes – CIPA, desde a convocação para a eleição de seus membros até a posse dos 
eleitos e instalação da nova CIPA, que deve ser feita anualmente, assim como suporte aos representantes 
do empregador e da empresa no funcionamento da CIPA, em especial ao seu Presidente. 

Treinamento dos CIPISTAS 
Treinamento dos membros titulares e suplentes da CIPA, que é obrigatório a cada nova gestão, 

disponibilizando aos clientes cursos rigorosamente de acordo com a NR 5.  
O Mapa de Risco é outra exigência da NR 5 e que deve ser realizado pelos membros da CIPA com o 

apoio dos profissionais técnicos da BRH. Este mapa deve estar alinhado com o PPRA. 
A BRH Saúde Ocupacional oferece ainda os serviços de LTCAT - Laudo Técnico das Condições 

Ambientais ou Laudo Técnico de Demonstração Ambiental – PPRA – DA; PPP - Perfil Profissiográfico 
Previdenciário; Laudo Pericial de Insalubridade e Periculosidade; Assistência Técnica em Perícias 
Trabalhistas, e outros. 


