
O braço social do SINDUSCON-AM 

Boletim Eletrônico  

O Seconci-Manaus auxilia os associados da entidade sobre a implementação da nova Norma Regulamentadora 

35 – Trabalho em Altura - editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Em vigor desde 27 de 

setembro de 2012, esta NR estabelece os requisitos e cuidados necessários no planejamento da obra e 

formação de equipe que desenvolve atividades em altura. De acordo com a Norma, qualquer atividade 

realizada a 2 metros do nível inferior do solo é considerada trabalho em altura.  

Levando em conta os riscos provenientes de atividades desenvolvidas nessas  

condições, o coordenador médico da entidade, em atendimento aos requisitos  

da NR-35, estabeleceu exames a serem incorporados quando da admissão do  

funcionário. De acordo com Dr. Jorge Heiduschka, a realização de um exame  

clínico rigoroso junto aos demais pedidos no ato de admissão do trabalhador,  

poderá identificar se ele estará apto para trabalhar a níveis elevados do solo  

sem acarretar riscos à saúde, desde que devidamente preparado e equipado. 

 

Confira abaixo a lista de exames complementares que deverão ser  

realizados no ato da admissão ou periodico: 

 

- ACUIDADE VISUAL – Validade 1 (um) ano 

- AUDIOMETRIA – Validade 6 (seis) meses 

- ELETROCARDIOGRAMA – Validade 1 (um) ano 

- ELETROENCEFALOGRAMA – Validade 2 (dois) anos 

- GLICEMIA EM JEJUM – HEMOGRAMA COMPLETO Validade 6 (seis) meses 

- AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL—Validade 1 (um) ano 

NR 35- Saiba mais sobre a Norma Regulamentadora que trata de Trabalho em Altura  
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Perguntas ou comentários? Envie um email para:alair@seconci-manaus.com.br ou ligue para 92 3233-5463 

SERVIÇOS REALIZADOS: JANEIRO Á AGOSTO 2012 

DICA DE SAÚDE:        BOCA SAUDÁVEL, CORPO SAUDÁVEL.        Qual a relação entre a saúde da boca e do corpo? 

  

  

  

  

 

 

Área  

Médica 

Assistencial 

Discriminação Jul Ago Jan á  

Ago 

2012 

Consulta Clínico 169 148 1.190 

Consulta Ortopedista 68 62 480 

Consulta Dermatologista 37 28 231 

Consulta Oftalmologista 93 68 588 

Aferição PA 1.142 1.102 7.106 

        9.595 

 

 

  

 

Área  

Médica 

Ocupacional 

Discriminação Jul Ago Jan á Ago 

2012 

Exame Ocupacional 1.589 1.547 9.743 

Audiometria 1.269 1.447 8.424 

   

18.167 

  

  

  
 

 

 

 

Área  

Odonto- 

lógica 

  

Discriminação Jul Ago Jan á  

Ago  

2012 

Trabalhadores  

atendidos 

403 415  1.977 

Procedimentos  

realizados 

1258 1416  6.544 

Tratamentos  

concluídos 

22 35  133 

Falta às  

consultas 

173 161 790  

  

  

  
 

Área  

Social 

  

Discriminação Jul Ago Jan á Ago 

2012 

 Palestra 03 03 28 

  Participantes 190 195 2.025 

  Canteiros 3 2 12 

Pesquisas recentes sugerem que a doença gengival crônica grave (periodontite) está frequentemente associada 

ao diabetes e pode ser considerada uma das complicações crônicas do diabetes. Além disso, a doença crônica 

grave da gengiva pode também ter um impacto na capacidade do indivíduo diabético de controlar os níveis de 

glicose no sangue. Um estudo recente, envolvendo mais de 200 pacientes examinou a relação entre o diabetes 

e a doença crônica grave da gengiva. Os resultados do estudo indicaram que os pacientes com diabetes tinham 

um nível mais alto de doença crônica grave da gengiva que os pacientes que não tinham diabetes. 


