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Clientes, amigos e colaboradores:

Nesta 6° Edição do Info Qualytá falaremos sobre os acidentes de trajeto visando sanar suas dúvidas.
Na seção saúde, divulgaremos uma matéria super interessante sobre a eficácia dos sabonetes íntimos. 

Boa Leitura e até a próxima edição!

Acidentes de trajeto

Junho de 2009 – 6° Edição

A maior parte das pessoas fica em dúvida quando 
este assunto entra em pauta e por este motivo, 

resolvemos abordá-lo neste informativo.
A lei protege o trabalhador desde o momento em 
que sai de casa, até o momento em que retorna 
para o seu lar. Por essa razão, a prevenção de 
acidentes de trajeto é tão importante quanto a 

prevenção dentro da empresa.

O  acidente sofrido pelo segurado ainda que fora 
do local e horário de trabalho é considerado:

a) na execução de ordem ou na realização de 
serviço sob a autoridade da empresa;

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à
empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar 

proveito;
c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para 
estudo quando financiada por estar dentro de 
seus planos para melhor capacitação da mão-de-
obra, independentemente do meio de locomoção 
utilizado, inclusive veículo de propriedade do 

segurado; 
d) no percurso da residência para o local de 

trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o 
meio de locomoção, inclusive veículo de 

propriedade do segurado.

Os acidentes de trajeto têm determinantes muito 
variáveis, que dificultam a sua caracterização.
E por este motivo, os itens abaixo, conforme 

sistemática adotada pelo INSS, são considerados 
para caracterização ou não do acidente do 

trajeto:

1. Trajeto Normal
É o caminho diariamente percorrido pelo 

empregado, não precisando ser, necessariamente, 
o mais curto. 

2. Tempo de Percurso Normal
Atentar para o tempo em que o empregado, 

diariamente faz o percurso, ou tempo do desvio 
obrigatório.

3. Condições para o Trajeto Normal
Atentar para as condições físicas, tráfego, etc., 
para que o empregado possa fazer o trajeto 

normal.
4. Atividade no momento do Acidente

Notar que o empregado, ao sair da sua residência 
para a empresa ou vice-versa, tem como objetivo 
o trabalho ou a residência. Caso o empregado 
resolva ir até o estádio de futebol, visitar um 
colega, etc., está extinto o trajeto habitual e 
portanto, a caracterização do acidente de 

trajeto.



Sabonetes íntimos

Eles cuidam mesmo da saúde íntima da mulher?

Cada vez mais, surgem nas farmácias e nos supermercados novas marcas de 
sabonetes íntimos. Isso é o reflexo do aumento do número de mulheres que 

aderiram a este produto.
No entanto, ainda há controvérsias entre ginecologistas e usuárias se este item para

a higiene é um aliado ou uma ameaça à saúde vaginal.Há quem diga que, ao invés 
de ajudar, seu uso destrói a proteção natural da região. Será mesmo?

Para descobrir o que realmente acontece ao seu utilizar sabonetes íntimos, foram 
levadas ao laboratório, sete marcas mais representativas no mercado.
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Resultado

Após avaliação dos sete sabonetes íntimos, a conclusão obtida foi que a maioria 
dos produtos testados é boa e realmente não alteram o pH da 

região vaginal, ao contrário do que ocorre com o  uso de sabonetes comuns, que 
tem o pH alcalino. O Carefree Natural Fresh e o Nivea Íntimo Suave receberam 
o título de o melhor do teste, sendo que o Nívea acumula também o título de a 

escolha certa.
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