XI SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 08 a 10 de novembro de 2004

Planejamento da Auditoria de Saúde e
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Resumo
Um dos principais instrumentos que uma organização pode utilizar para “medir” a
aderência de seu sistema de gestão de Saúde e Segurança no Trabalho - SST é a auditoria. Ela
é fundamental, pois relata o atual estágio de implantação do sistema e contribui para definir o
plano estratégico de ações a médio e longo prazo para consolidar a implantação do mesmo a
fim de atingir um nível de desempenho que satisfaça às partes interessadas.
Para uma auditoria ser eficiente é necessário que a mesma seja planejada com critérios
definidos e com tempo hábil para as partes se organizarem. O planejamento da auditoria deve
ser realizado com algumas semanas de antecedência pois a auditoria não é uma atividade
isolada, ela começa semana antes da avaliação in loco.
Como resultado final temos auditorias realizadas eficientemente, considerando todos
os itens pertinentes ao protocolo seguido, todos os perigos e riscos, substâncias químicas
utilizadas, processos de trabalho, pessoas envolvidas nas atividades, procedimentos seguidos,
manuais pertinentes, envolvimento da alta direção etc... Planejamento e condução eficazes de
auditorias são fatores fundamentais para que o resultado final da mesma possa ser utilizado
como instrumento de qualificação e quantificação do nível de aderência do sistema de gestão
de SST de uma organização.
Palavras-chave: Desempenho, Auditoria, Segurança do Trabalho

1.

Introdução

Apesar da legislação vigente, as organizações buscam outras formas de tratamento
para as questões de SST. Uma das formas utilizadas é o tratamento sistêmico para SST, ou
seja, SST é desenvolvida dentro de um modelo de sistema de gestão. Estes modelos vêm
demonstrando bons resultados ao longo dos anos, tanto nos modelos de gestão de qualidade
com as normas da série ISO 9000 como nos modelos de gestão ambiental com as normas série
ISO 14000.
Sistema de gestão de SST é parte do sistema de gestão global que
facilita o gerenciamento dos riscos de SST associados aos negócios da
organização. Isto inclui a estrutura organizacional, atividades de
planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e
recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente a
manter a política de SST da organização. (British Standards Institution,
1999, p.01).
O sistema de gestão de SST é um processo mais amplo do que apenas o cumprimento
da legislação brasileira de saúde e segurança no trabalho. Ele exige da organização um
esforço amplo de quebras de paradigmas que guiam as ações das organizações no sentido de
desenvolver ações simplórias e poucos eficientes na redução do número de doenças e
acidentes no trabalho.
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O sistema de gestão de SST assume um papel de melhoria organizacional contínua que
auxilia a organização para a obtenção de resultados mais eficazes e que tenham consistência
ao longo do tempo. Baseia-se no ciclo PDCA de melhoria contínua.
Existem modelos diferentes de sistemas de gestão de SST disponíveis, as organizações
podem decidir por qual utilizar em função de diferentes critérios como cultura organizacional,
tempo de resposta dos resultados, país de origem, afinidade com a metodologia, questões
comerciais, políticas internas e externas, entre outros.
As principais características dos modelos de gestão de SST são:
a) Incorporar na organização o princípio da melhoria contínua;
b) Atuar fortemente no cumprimento das legislações aplicáveis ao negócio da
organização referentes à saúde e segurança no trabalho;
c) Demonstrar o comprometimento da alta direção da organização no atendimento da
política de SST estabelecida assim como no alcance dos objetivos e metas
estipuladas;
d) Prover maior ênfase à pró-atividade do que a reatividade;
e) Permitir a integração com outros sistemas de gestão desenvolvidos na organização.
Um modelo bastante utilizado é a OHSAS 18001 – Occupational Health and Safety
Assessment Series, publicado pela BSI – British Standards Institution em 15 de abril de 1999.
A OHSAS foi desenvolvida por um grupo de Organismos Certificadores e entidades nacionais
de normalização e possui um caráter de guia de referência para organizações que desejam
sistematizar a gestão de SST. Este modelo pode ser utilizado por diversas organizações,
independente do país onde esteja instalada, seu porte, cultura, condição geográfica, etc...
Convém observar que a OHSAS 18001 não estabelece requisitos
absolutos para o desempenho da segurança e saúde no trabalho, além
do comprometimento, expresso da política, de atender à legislação e
regulamentos aplicáveis, e o comprometimento com a melhoria
contínua. Assim, duas organizações que desenvolvam atividades
similares, mas que apresentem níveis diferentes de desempenho da
SST, podem, ambas, atender aos seus requisitos. (DE CICCO, 1999).
A OHSAS define os requisitos que serão utilizados no sistema de gestão de SST, na
qual as organizações devem seguí-los a fim de conceber o sistema. Como sua base também é
o PDCA, o modelo parte da premissa de que as organizações irão objetivar e analisar
criticamente o sistema de gestão de SST periodicamente, buscando identificar as
oportunidades de melhoria e as devidas ações necessárias a fim de a fim de ajustá-lo aos
objetivos estabelecidos.
A OHSAS é desenvolvida para organizações que buscam:
a) Estabelecer um sistema de gestão de SST objetivando eliminar ou minimizar
riscos aos trabalhadores;
b) Implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão de SST;
c) Obter uma certificação externa de seu sistema de gestão de SST.
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Uma conseqüência da implantação da OHSAS é a diminuição de acidentes do
trabalho, as organizações obterão benefícios econômicos que devem ser identificados para
auxiliar as mesmas a demonstrarem o valor e a eficácia do sistema para as partes interessadas
como os acionistas, funcionários, prestadores de serviço etc...
O principal objetivo da OHSAS é auxiliar as organizações na construção de um
sistema eficiente de gestão da SST, capaz de integrar-se com outros sistemas de gestão, de tal
forma que a organização alcance seus objetivos e metas de saúde e segurança no trabalho.
Como objetivos secundários da OHSAS podemos citar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

2.

Eliminar ou minimizar os riscos ao qual os trabalhadores estão expostos;
Reduzir o número de acidentes e incidentes;
Reduzir os custos com acidentes do trabalho;
Implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão de SST;
Garantir que a política de SST seja valor da organização e os objetivos e metas
sejam administradas de forma eficiente;
Envolver a alta e média administração na construção e desenvolvimento do
sistema de gestão, aumentando sua participação e buscando comprometimento
para o atendimento dos objetivos e metas estipuladas;
Demonstrar comprometimento com SST às partes interessadas, melhorando o
relacionamento com as mesmas;
Consolidar a imagem de uma organização responsável e atuante nas questões de
SST;
Envolver continuamente os trabalhadores no sistema de gestão de SST de tal
forma que atuem significativamente nas discussões desenvolvidas na organização;

Auditoria como Avaliação de Gestão

Saúde e segurança no trabalho está passando por uma transformação considerável de
valores. Normalmente os resultados de saúde e segurança no trabalho são mensurados com
indicadores reativos onde se avaliava a quantidade de acidentes ocorridos e suas
conseqüências em dias perdidos, são os já bastante conhecidos “coeficientes de freqüência” e
“coeficientes de gravidade” respectivamente. Estes indicadores, ou coeficientes como são
normalmente chamados, tem como característica a reatividade (mensuram a perda ocorrida)
não quantificam o nível atual de aderência de um sistema de gestão de SST, refletindo os
esforços desenvolvidos por uma organização na construção, implantação e desenvolvimento
do mesmo.
Para termos uma mensuração de desempenho eficiente é necessária a utilização de
indicadores pró-ativos ou sistêmicos. Como, por questão de competitividade e sobrevivência
no mercado, uma organização deve mensurar seus resultados de saúde e segurança no
trabalho de forma eficiente, a auditoria surge como uma opção de instrumento de mensuração
de desempenho de gestão de SST.
Temos algumas definições sobre o processo de auditoria:
Auditoria é “um exame sistemático para determinar se as atividades e resultados
relacionados estão em conformidade com as providências planejadas, e se essas providências
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estão implementadas efetivamente e são adequadas para atender à política e aos objetivos da
organização” (British Standards Institution, 1999, p.01).
Auditoria é “um exame sistemático e independente mediante critérios definidos para
determinar se as atividades de saúde e segurança e os resultados reportados correspondem à
estruturação definida, se esta estruturação está implementada efetivamente e se ela é
apropriada para alcançar a política e objetivos da organização” (Management Systems
Branch of Worksafe Victoria, 2002, p.11).
De acordo com La Rovere (2001, p.13), “Define-se auditoria como um exame e/ou
avaliação independente, relacionada a um determinado assunto, realizada por especialista
no objeto de exame, que faça uso de julgamento profissional e comunique o resultado aos
interessados (clientes)”.
As definições de auditoria possuem alguns conceitos em comum que caracterizam
seus objetivos:
a)

b)
c)

d)

e)
f)

Exame sistemático: a auditoria é um exame que é realizado em um sistema de
gestão e não nos resultados de saúde e segurança no trabalho. Auditoria é uma
atividade de verificação e não de medição, a priori;
Independência: o auditor é um participante neutro no processo de auditoria. Não
deve influenciar nem ser influenciado pelas partes interessadas;
Utilização de critérios definidos: a auditoria deve seguir um protocolo que define
quais atividades devem ser desenvolvidas para que a organização atinja seus
resultados;
Comparação planejamento x atividades executadas e seus resultados: busca
coerência entre as atividades executadas com as atividades planejadas assim como
os resultados alcançados;
Efetividade da implantação: a auditoria busca efetivamente a implantação das
atividades planejadas e não só a documentação escrita;
Adequação para atendimento da política e objetivos: apesar das atividades
executadas estarem de acordo com as planejadas a auditoria busca adequação ao
atendimento à política e objetivos. Deve haver coerência entre as partes.

A auditoria é um instrumento complexo que deve ser desenvolvido por profissionais
habilitados e deve ser planejada em todas as suas etapas.
Ao final de uma auditoria a organização deve conhecer qual é o nível de aderência do
seu sistema em relação aos requisitos da OHSAS 18001 para que possa planejar-se e médio e
longo prazos as ações necessárias para obter melhoria contínua em seus processos.
A auditoria não é uma atividade simples, para melhor entendê-la vamos dividi-la em 3
processos:
1. Pré-auditoria: é a etapa na qual é realizado o planejamento da auditoria;
2. Auditoria: é a etapa na qual o sistema é verificado em loco;
3. Pós-auditoria: é a etapa na qual a unidade auditada é orientada para as futuras
ações.
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3.

O Problema

As organizações efetivamente têm dificuldades para planejar a auditoria de SST. A
falta de planejamento da auditoria dificulta a realização da mesma, conseqüentemente diminui
a qualidade do relatório final. Isto dificulta a organização a compreender o nível de aderência
de seu sistema de gestão de SST em relação a OHSAS 18001. Cria-se neste momento uma
dificuldade da organização obter sua melhoria contínua.
O resultado da auditoria deve refletir o nível atual de aderência da empresa aos seus
procedimentos, padrões, valores e outros mecanismos.
Assim surge o seguinte questionamento:
Como planejar uma auditoria de gestão de saúde e segurança do trabalho que produza
resultados que auxiliem a elaboração da estratégia da empresa em relação a SST?

4.

Hipóteses
Em função do problema formulado temos a seguinte hipótese:

Um planejamento eficiente de auditoria auxilia a organização a consolidar seu sistema
de gestão de SST ao longo do tempo.

5.

Objetivos

O objetivo deste artigo é discutir o planejamento de auditorias de gestão de saúde e segurança
do trabalho.

6.

Metodologia

Realização de estudo bibliográfico envolvendo livros, artigos, dissertações, teses etc...
sobre gestão de saúde e segurança no trabalho e auditoria de sistemas de gestão.

7.

Processo de Pré-Auditoria

7.1.

Objetivos

A pré-auditoria é a fase na qual nos preocupamos com o planejamento da auditoria. O
sucesso da auditoria depende de um bom planejamento. Nesta fase temos que organizar o
passo a passo da auditoria, procurando levantar o máximo de informações possíveis que nos
ajudem neste planejamento de tal forma que a auditoria ocorra no tempo planejado e consiga
levantar todas as informações necessárias para uma boa avaliação.
O planejamento é basicamente uma função do auditor líder, onde deve levantar as
seguintes informações:
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Tamanho da unidade;
Estrutura organizacional;
Pessoas de contato;
Legislação local aplicável;
Atividades dentro e fora da unidade;
Principais perigos e riscos;
Quantidade de funcionários e terceiros;
Distribuição física dos funcionários;
Processo de produção;
Localização dos setores;
Localização da planta;
Vizinhança;
Produtos perigosos envolvidos e suas quantidades;
Horários de trabalho;
Etc...

7.2.

Escolha da Equipe de Auditores

Um dos fatores de sucesso da auditoria é a experiência dos auditores. A equipe deve
ter experiência, se possível, no processo utilizado na empresa que será auditada.
A equipe é composta por um auditor líder e auditores participantes. O tamanho da
equipe e a escolha dos auditores são função de alguns fatores:
Localização geográfica da unidade que será auditada;
Localização geográfica dos auditores;
Necessidade de alguma competência particular;
Tempo necessário para a auditoria;
Tamanho da unidade;
Número de funcionários da unidade;
Etc...

7.3.

Responsabilidades do Auditor Líder
O auditor líder possui algumas responsabilidades específicas:
Planejar e organizar a auditoria;
Selecionar os membros da equipe;
Presidir as reuniões iniciais e de encerramento;
Decidir sobre o processo de auditoria;
Emitir o relatório final;
Realizar o acompanhamento periódico.

7.4. Agenda da Auditoria
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A agenda da auditoria deve ser previamente acordada com a unidade que será
auditada. A auditoria geralmente tem a duração de cinco dias, deve ser acordado também o
horário que a mesma ocorrerá para que todas as pessoas envolvidas sejam comunicadas com
antecedência.
A agenda deve ser acordada no mínimo 30 dias antes da realização da auditoria para
que todos os envolvidos possam se planejar para a realização da mesma.

7.5.

Preparação para a Auditoria

Os auditores devem se preparar o melhor possível para a auditoria, colhendo as
informações necessárias sobre a unidade e acordando com a mesma alguns termos que serão
utilizados na auditoria.
Os seguintes assuntos devem ser considerados pelo auditor, antes da auditoria, com a
unidade que será auditada:
Identificação da pessoa de contato no local que será responsável pela auditoria;
Definição dos termos acidente, incidente, perigo, risco e principalmente sistema;
Definição da abrangência física da auditoria;
Organograma atualizado;
Estrutura e terminologias utilizadas na unidade;
Atividades desenvolvidas fora e dentro da unidade;
Identificação por nome e posição das pessoas que responderão pelos itens que
serão auditados;
Agenda da auditoria;
Sala onde serão conduzidos os trabalhos;
Data para entrega do relatório final;
Auditorias anteriormente realizadas;
Necessidade de equipamentos de proteção individual;
Meios de transporte;
Etc...
Os auditores devem estar preparados para problemas com agenda, é comum mudanças
de última hora.

8.

Processo de Auditoria

8.1.

Objetivos

A auditoria é o processo pelo qual a equipe de auditores verifica ou não a existência
do sistema, ela é composta basicamente de 2 etapas:
1. Verificação da existência de um sistema em uso;
2. Comparação do sistema em uso com a norma requerida.
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O processo de verificação é uma atividade muito minuciosa e utiliza diversas
ferramentas para identificação da existência do sistema.

8.2.

Reunião de Abertura

A reunião de abertura é a primeira atividade que deve ser desenvolvida na auditoria.
Ela é coordenada pelo auditor líder e tem como proposta:
Apresentar os auditores;
Apresentar o método que será utilizado;
Apresentar a agenda de atividades;
Discutir as dúvidas que surgirem.
Esta reunião tem a participação principal do gerente superior da planta e também dos
gerentes médios e de primeira linha. Devem também estar presentes na reunião as pessoas que
responderão pelos itens da norma. Outras pessoas, de acordo com a necessidade, podem ser
convidadas para participarem da reunião de abertura, por exemplo, os gerentes corporativos,
sindicatos, comunidade etc...
A reunião deve ter a duração máxima de 40 minutos.

8.3.

Visita de Familiarização

Encerrada a Reunião de Abertura os auditores devem realizar uma visita de
reconhecimento das instalações da unidade, acompanhados de uma pessoa que deve ser
conhecedora do processo e das áreas para que todas as informações necessárias sejam
transmitidas aos auditores.
O tempo destinado a esta visita é determinado em função do tamanho da unidade e não
deve ser superior a uma ou duas horas. É recomendado que os auditores se concentrem nas
áreas de grande trabalho manual, concentração de químicos e áreas que apresentem maiores
riscos.
Lembramos que esta visita não é uma inspeção, ela tem como característica principal
dar aos auditores o “clima” de segurança do trabalho.

8.4.

Verificação da Existência de um Sistema em Uso

Podemos separar o processo de verificação do sistema em 4 etapas distintas:
1. Verificação dos documentos aplicáveis através de entrevistas com pessoas
conhecedoras;
2. Verificação dos registros pertinentes ao sistema;
3. Verificação de evidências em campo através de entrevistas com empregados;
4. Verificação de evidências em campo através de inspeção de condições físicas.
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1. Verificação dos documentos aplicáveis através de entrevistas com pessoas
conhecedoras
As entrevistas com pessoas conhecedoras têm o propósito de a unidade apresentar aos
auditores o sistema, os procedimentos e documentos aplicáveis. As entrevistas geralmente
ocorrem nos três primeiros dias da auditoria.
Como o próprio nome diz, pessoas conhecedoras são aquelas que dominam
determinada informação dentro do sistema de gerenciamento da empresa. A escolha das
pessoas conhecedoras deve ser feita com cautela pela unidade.
Geralmente temos como pessoas conhecedoras:
Gerente superior;
Gerentes médios e de primeira linha;
Engenheiro de Segurança do Trabalho;
Médico do trabalho;
Gerente de Recursos Humanos;
Higienistas;
Compradores;
Especialistas de Incêndio;
Etc...
Uma das formas mais eficazes para condução de uma entrevista com pessoa
conhecedora é a utilização de check-list apropriado em função do assunto que se esteja
auditando. Este check-list pode ser preparado antecipadamente pelos próprios auditores de
acordo com o sistema e experiência pessoal de cada membro da equipe.
Abaixo citamos três exemplos de check-list utilizados em auditorias:
APOIO DA ORGANIZAÇÃO
Existência de Política de Segurança e Saúde;
Nomeação de um coordenador;
Participação da gerência;
Manuais de Segurança;
Planos e Objetivos;
Comitês de Segurança;
Reconhecimento individual e em grupo;
Recusa ao trabalho;
Controle de documentos;
Procedimento de comunicação interna e externa.
INSPEÇÕES DE SEGURANÇA
Existência de inspeções válidas;
Plano de inspeções periódicas;
Equipe participante das inspeções;
Conhecimento da equipe;
Identificação dos itens com potencial de perda;
Comunicação das condições abaixo do padrão;
Sistema de classificação de risco;
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Sistema de acompanhamento;
Análise das condições repetitivas;
Freqüência das inspeções;
Inspeções de equipamentos de emergência;
Inspeções em equipamentos móveis e de levantamento de carga.
INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES E INCIDENTES
Sistema de informação de acidentes e incidentes;
Tipos de acidentes relatados;
Método de análise;
Relatório;
Participantes da investigação;
Fontes de informação;
Arquivos de registro.
2. Verificação dos registros pertinentes ao sistema
A verificação dos registros do sistema pode ser feita junto com a entrevista, consiste
no exame de listas de presença, atas de reunião, materiais de treinamento etc...
3. Verificação de evidências em campo através de entrevistas com empregados
As entrevistas com os empregados têm o objetivo de verificar ou não a existência e
consistência do sistema, ou seja, verificar se ele existe na prática. Muitas vezes o sistema
existe só no papel, não verificamos evidências que o mesmo é praticado na unidade. Neste
caso consideramos sistema inexistente.
Os auditores devem considerar os seguintes fatores nas entrevistas:
Formas de entrevistar;
Quantidade de pessoas a serem entrevistadas;
Tipos de perguntas;
Anotação das respostas;
Pessoas que acompanharão as entrevistas;
Tempo investido nas entrevistas;
Local das entrevistas.
4. Verificação de evidências em campo através de inspeção de condições físicas
A inspeção também tem o objetivo de verificar ou não a existência e consistência do
sistema. Esta inspeção sim é mais minuciosa que a visita de familiarização e deve ser mais
demorada.
Citamos abaixo os principais itens de verificação da inspeção em área:
Estocagem e armazenamento;
Substâncias químicas perigosas;
Gases comprimidos;
Depósitos de resíduos;
Ferramentas;
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Equipamentos móveis;
Equipamentos de levantamento de carga;
Correias transportadoras;
Vasos de pressão;
Sistemas mecânicos, hidráulicos, pneumáticos e elétricos;
Sinalizações, avisos;
Cores;
Sistemas de alarme e detectores;
Instruções de emergência;
Chuveiros lava-olhos;
EPIs;
Ruas internas e externas;
Corredores e passagens;
Andaimes e plataformas;
Saídas;
Trânsito;
Ventilação;
Iluminação;
Exposição ao ruído;
Aspectos ergonômicos.

8.5.

Reunião de Encerramento

A Reunião de Encerramento deve ocorrer no último dia da auditoria. Seu principal
objetivo é dar um resumo de como foi conduzida a auditoria, pontos positivos desenvolvidos
pela unidade e suas oportunidades de melhoria.
A reunião deve ter uma duração máxima de 60 minutos e devem participar as mesmas
pessoas que estavam na Reunião de Abertura.
O auditor líder deve evitar comentar o resultado final da auditoria, este não é o
momento propício para isto.

9.

Processo de Pós-Auditoria

9.1. Relatório Final
O relatório final deve ser a fotografia de como está o sistema aplicado na unidade, ele
deve refletir o sistema naquele momento.
Um relatório deve conter:
Visão geral;
Método aplicado;
Pessoas entrevistadas;
Atividades que merecem reconhecimento;
Oportunidades de melhoria;
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Pontos críticos a serem corrigidos;
Plano de ação para melhoramento contínuo.
É importante salientar que o relatório final é uma excelente ferramenta de trabalho
para a unidade auditada, ele serve de guia para as ações futuras de tal forma que a unidade
alcance um nível superior no decorrer dos anos.

10. Conclusão
Uma auditoria planejada eficientemente auxilia a organização a consolidar seu sistema
de gestão de SST ao longo do tempo. Seus resultados auxiliam na elaboração da estratégia da
organização para melhorar o desempenho do sistema de gestão de SST.
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