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POLÍTICA DE SAÚDE OCUPACIONAL 
 

GRUPO EMPRESARIAL ISA 
 

 
INTRODUÇÃO  
 
Com esta política o Grupo ISA declara seu compromisso de proteger, manter e melhorar a 
saúde ocupacional de seus colaboradores e das pessoas que interagem na execução de 
seus processos. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
O Grupo ISA reconhece o talento humano como seu recurso mais valioso e entende que a 
saúde ocupacional é uma condição necessária para o bem-estar de seus colaboradores, 
repercutindo positivamente no desenvolvimento integral e a produtividade. Portanto, 
realizará ações direcionadas a promover, preservar e restabelecer a saúde, até onde a 
ciência médica o aplique e o reconheça em cada país.  
 
Adicionalmente, gerará condições que minimizem e controlem os fatores de risco existentes, 
inerentes às atividades produtivas de cada uma das empresas.  
 
 
MARCO DE REFERÊNCIA JURÍDICA 
 
Cada uma das empresas do Grupo ISA, acata, respeita e aplica toda a legislação vigente 
em matéria de saúde ocupacional do país onde esteja localizada. Desse modo aplica os 
convênios, recomendações e tratados bilaterais e multilaterais que resultem pertinentes. 
 
 
MARCO CONCEITUAL 
 
Saúde 
 
Estado de bem-estar físico, psicológico e social que permite de maneira individual e coletiva, 
executar uma atividade profissional que agrega valor à organização e contribui ao 
desenvolvimento integral do colaborador. 
 
Saúde Ocupacional 
 
São todas aquelas atividades de Medicina Preventiva, Medicina do Trabalho, Higiene 
Industrial e Segurança Industrial, voltadas a preservar, manter e melhorar a saúde individual 
e coletiva dos colaboradores nas suas ocupações e que devem ser desenvolvidas nos seus 
postos de trabalho em forma integral e interdisciplinária. 
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Fator de Risco 
 
Qualquer ação ou omissão humana, fenômeno, característica, elemento ou circunstância 
que sua presença ou ausência, tem a capacidade potencial de causar danos materiais, 
lesões, doenças ou uma combinação destes.  
 
Cuidado Pessoal 
 
Atitude pessoal, consciente, responsável e permanente no desempenho de suas atividades 
que procura a conservação da integridade física e mental, mediante ações sistemáticas de 
prevenção e proteção previamente planejadas e coerentes com as melhores práticas. 
 
Prevenção 
 
É o conjunto de ações que tem por objetivo identificar fatores de risco para controlar ou 
reduzir os riscos que podem afetar a saúde individual e coletiva nos postos de trabalho, com 
o fim de evitar que ocorram acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. 
 
Promoção da saúde 
 
Conjunto de ações que se realizam com o objetivo de contribuir para melhorar as condições 
de saúde das pessoas e para consolidar estilos de trabalho seguros e hábitos de vida 
saudáveis. 
 
ALCANCE 
 
As empresas do Grupo ISA, no desenvolvimento de seus processos, preservarão a saúde 
ocupacional de seus colaboradores em todos os postos de trabalho, sejam eles próprios ou 
de terceiros, de maneira permanente, mantendo ambientes de trabalho saudáveis, 
desenvolvendo o cuidado pessoal e aplicando as melhores práticas em consonância com as 
estratégias corporativas.  
 
Aos prestadores de serviços será exigido e verificado o cumprimento dos requisitos legais 
vigentes em saúde ocupacional de cada um dos países.  
 
Cada uma das empresas do Grupo ISA zelará por manter as condições de saúde 
ocupacional adequadas para os visitantes e fornecedores durante a permanência nas suas 
instalações. 
 
CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO 
 
As empresas do Grupo ISA adotam os seguintes critérios para a aplicação desta política:  
 



 

2009 Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA. Todos os direitos reservados. 

 
Página 3 de 4 

 

 
Prevenção 
 
As empresas do Grupo ISA se comprometem a: 
 

• Incorporar nos processos as medidas necessárias para a conservação da saúde 
ocupacional dos que participam deles.  

 
• Manter ambientes de trabalho seguros, saudáveis e com fatores de risco 

identificados e controlados.  
 
Cuidado Pessoal 
 
O Grupo ISA reconhece o cuidado pessoal como uma atitude individual que conduz para o 
desenvolvimento permanente de estilos de trabalho seguros e hábitos de vida saudáveis. 
 
Participação 
 
O Grupo ISA estabelecerá os mecanismos para que as pessoas participem de maneira ativa 
e efetiva na identificação e prevenção de riscos e no fomento de hábitos de vida saudáveis. 
 
Responsabilidade 
 
Os gestores e toda pessoa que intervenha nos processos empresariais tem o dever de 
procurar o cuidado integral de sua saúde ocupacional e a de seu grupo de trabalho. 
 
Aprendizado permanente: 
 
Propiciar e promover um conhecimento sistemático e atualizado em gestão de Saúde 
Ocupacional nas empresas do Grupo ISA. 
 
 
MARCO DE ATUAÇÃO 
 

• As empresas do Grupo ISA assumem de maneira permanente a incorporação de 
práticas e metodologias para melhorar a gestão em Saúde Ocupacional.  

 
• As empresas do Grupo ISA facilitam o desenvolvimento de competências técnicas e 

humanas em saúde ocupacional de seus colaboradores e do pessoal que intervenha 
nos seus processos. 

 
• Todos os colaboradores das empresas do Grupo ISA são responsáveis pela gestão 

em Saúde Ocupacional mediante a identificação, avaliação, acompanhamento, 
comunicação e divulgação dos fatores de risco associados aos processos e de 
implementar as medidas de controle e minimização dos mesmos. 
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• Os colaboradores que têm a cargo a aquisição de bens e serviços deverão conhecer 

sobre os fatores de risco inerentes aos novos produtos ou tecnologias e definir os 
mecanismos de controle antes de incorporá-los aos processos das empresas do 
Grupo.  

 
• Os colaboradores que têm relação direta com pessoal que interagem com os 

processos e com visitantes, são responsáveis pela divulgação dos fatores de risco 
existentes e pela verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos em Saúde 
Ocupacional pelas empresas do Grupo ISA. 

 
 


