
POLÍTICA INTEGRADA 
DE SEGURANÇA DO TRABALHO, 

MEIO AMBIENTE E 
SAÚDE OCUPACIONAL (SMS) 

Na Apsen Farmacêutica, empresa nacional que atua 
nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e fabricação 
de medicamentos para uso humano, consideramos 
Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde 
Ocupacional (SMS), como um valor que deve ser 
incorporado e refletido nas ações e decisões de 
nossos dirigentes e trabalhadores. Negociamos 
prioridades, mas não negociamos o valor SMS!prioridades, mas não negociamos o valor SMS!

Acreditamos que segurança é o estado de 
consciência quanto aos perigos e riscos que nos 
cercam e estamos comprometidos a agir sobre eles 
por meio de medidas administrativas, de engenharia, 
pessoais e estando presente de corpo e alma em 
tudo o que fazemos, dentro e fora da Empresa.

Aspiramos ter a mesma preocupação com segurança 
e saúde que pais zelosos tem para com seus filhos. O 
bom exemplo de cada trabalhador é a melhor 
maneira de difundir a cultura de SMS.

AtendemosAtendemos a legislação e outros requisitos aplicáveis 
ao nosso negócio. A colaboração interdisciplinar e 
controle dos riscos mapeados em nossos processos, 
proporcionam um ambiente de trabalho seguro, 
saudável e com proteção ambiental.  

TemosTemos compromisso com a prevenção da poluição, 
melhoria contínua e inovação de nossos processos e 
serviços, visando a sustentabilidade do negócio. 
Acreditamos que basta o descarte inadequado de um 
simples copo plástico para questionarmos nossa 
consciência ambiental.

NossosNossos trabalhadores são consultados e 
incentivados a contribuir com assuntos relacionados 
a SMS e são desafiados a seguir as diretrizes de SMS 
mesmo nas situações em que ninguém os esteja 
observando demonstrando, dessa maneira, que o 
valor SMS foi realmente entendido e incorporado às 
tarefas e processos.

NaNa Apsen, a responsabilidade por SMS é de cada 
trabalhador!
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