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A Rede D’Or documenta em sua 
Política de SSMA as principais  
diretrizes que sintetizam o seu 
compromisso em consonância 
com os princípios do Desenvolvi-
mento Sustentável.

Objetivo

Declarar o compromisso da Rede 
D’Or para a prevenção ou mitiga-
ção de impactos adversos signifi-
cativos nas dimensões de saúde, 
segurança do trabalho e meio am-
biente, e que estejam diretamen-
te vinculados às suas operações, 
produtos e serviços, bem como 
por suas mais diversas relações 
sociais e de negócios.

POLÍTICA DE SAÚDE, 
SEGURANÇA E  
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Diretrizes

Nosso compromisso:
• Cumprir as legislações sobre meio ambiente 

inerentes às nossas atividades, além do ma-

peamento de oportunidades de melhorias 

para atingir os objetivos da Companhia;

• Cumprir as legislações de Saúde e Segurança 

para a prevenção de acidente de trabalho ou 

doença profissional e incidente de trabalho;

• Disseminar cultura e práticas de prevenção, 

bem como incentivar boas práticas em saú-

de e segurança e aprimorar a percepção 

frente a perigos e riscos;

• Manter sistemática de registro, acompanha-

mento e controle dos aspectos e impactos 

ambientais relacionados aos seus negócios;

• Manter sistemática de registro, controle e 

análise de quase acidentes;

• Manter uma Hierarquia de controles com 

abordagem sistemática para melhorar a 

saúde e a segurança ocupacional;

• Identificar os riscos ocupacionais e ambien-

tais mais relevantes de forma a fornecer lo-

cais de trabalho seguros e saudáveis, bem 

como estabelecer um tratamento adequado 

com acompanhamento e controle, eliminan-

do, neutralizando ou minimizando os riscos 

de saúde e segurança do trabalhador e ao 

meio ambiente;

• Manter a Promoção da saúde mental e o bem-

-estar de seus trabalhadores contribuindo 

para a minimização das doenças não trans-

missíveis via prevenção e auxílio no diagnós-

tico e a melhoria da qualidade de vida;

• Promover campanhas de conscientização e 

saúde com a disseminação de informação e 

conhecimento para o cuidado da saúde de 

forma preventiva;

• Neutralizar as doenças por produtos quími-

cos perigosos, contaminação e poluição do 

ar e água do solo;

• Adotar práticas com vistas ao uso eficiente 

dos recursos naturais e de outros recursos 

necessários aos nossos serviços prestados;

• Fomentar e desenvolver projetos e iniciati-

vas socioambientais de acordo às especifici-

dades das regiões onde atuamos;

• Buscar oportunidades de contribuir com o 

atingimento de metas globais de susten-

tabilidade aderentes aos nossos negócios, 

buscando parcerias, soluções e tecnologias 

para os nossos compromissos com o desen-

volvimento sustentável;

• Promover a melhoria contínua do Sistema 

de Gestão de SSMA, em todas as nossas uni-

dades por meio de avaliações periódicas de 

resultados de desempenho e dos objetivos e 

metas específicas.

Matriz de  

Responsabilidade

Os executivos da Rede D’Or de-
têm a responsabilidade de promo-
ver a implementação dos requi-
sitos básicos de cada diretriz de 
saúde, segurança, meio ambien-
te e de gestão da Rede D’Or, nos 
seus respectivos setores, através 
de ações planejadas e integradas.
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