


   

  Após detalhados estudos na legislação e rigoroso 
planejamento, foi criada em janeiro de 2001 a 
PREVCLIN MEDICINA EMPRESARIAL,  oferecendo 
suporte profissional a Empresas quanto ao 
cumprimento da legislação de Medicina e Segurança 
do Trabalho.  

www.prevclinjf.com.br 

 Ao longo de sua jornada vem colocando em prática a sua filosofia 
de trabalho e com isto conquistando mais do que clientes e sim amigos e 
parceiros em vários segmentos de nossa economia, quer na indústria, 
comércio ou prestação de serviços; contando atualmente com 
aproximadamente 2.500 empresas conveniadas e prestando atendimento 
direto a mais de 20.000 trabalhadores. 



Com instalações modernas, amplas e confortáveis  
estrategicamente localizadas num dos pontos mais 
conhecidos do centro da cidade e de fácil acesso; 
dispomos de uma estrutura física adequada às suas 
exigências. Que nos possibilita atender grandes 
quantidades de funcionários simultaneamente.  
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- Rampas e elevadores de acesso a cadeirantes  
- Pré-atendimento e triagem dos procedimentos 
- Sala de espera confortável com capacidade aproximada para 20 pessoas 
- Banheiros e bebedouro 
- 3 consultórios médicos 
- Salas de exames  
- Salas de processamento, gerência, comercial e vendas 

 
 
 



Realização de exames clínicos em 3 consultórios próprios. 
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Exames complementares realizados na sede da PrevClin: 
Audiometria 
Espirometria 
Acuidade Visual 
Eletrocardiograma 
Posto de coleta de exames laboratoriais 
Sala completa de Raio-X 
 
 >> Menor deslocamento para os funcionários e liberação 
muito mais rápida de exames. 
 

Realização de exames complementares através de vasta rede de conveniados: todo e 
qualquer procedimento da medicina ocupacional é realizado através da PrevClin, 
unificando o contato e agendamento dos exames, que serão cobrados em fatura única, 
agilizando e minimizando o tempo para a liberação do funcionário ao trabalho. 
 



Documentos e Treinamentos 
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Alguns serviços: 
 
-    PPRA, PCMSO, PPP, LTCAT, PCMAT 
- Treinamentos de CIPA, uso de EPI, Trabalho em Altura 
- Acompanhamento de perícias 
- Palestras 
 
 
 >> Menor deslocamento para os funcionários e liberação 
muito mais rápida de exames. 
 

Visando cumprir com todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
dispomos de diversos treinamentos, assim como emitimos os mais variados laudos da 
área! 
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Toda a documentação incluindo PPRA, PCMSO e prontuários dos pacientes são 
digitalizados para a nuvem, significando maior integração das informações, uma 
vez que esses documentos podem ser acessados de qualquer lugar, incluindo 
computadores e dispositivos móveis! 
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(32)3215-6081 
prevclinjf@prevclinjf.com.br 


