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Medicina do Trabalho: Premissas e Conceitos Básicos

“Especialidade médica que lida com as relações entre 
homens e mulheres trabalhadores e seu trabalho, 

visando não somente a prevenção dos acidentes e das 
doenças do trabalho, mas a promoção da saúde e da 

qualidade de vida.

Tem por objetivo assegurar ou facilitar aos indivíduos e 
ao coletivo de trabalhadores, a melhoria contínua das 

condições de saúde, nas dimensões física e mental e a 
interação saudável entre as pessoas e destas com seu 

ambiente social e o trabalho.”

(Elizabeth Costa Dias & René Mendes, 2003.)



A Saúde Ocupacional tem como objetivos:
• a promoção e manutenção do mais alto grau de bem-

estar físico, mental e social dos trabalhadores de todas 
as ocupações;

• a prevenção de desvios de saúde causados pelas 
condições de trabalho;

• a proteção dos trabalhadores, em seus empregos, dos 
riscos resultantes de fatores adversos à saúde;

• a colocação e a manutenção do trabalhador adaptadas 
às aptidões fisiológicas e psicológicas, em suma: a 
adaptação do trabalho ao homem e de cada homem 
à sua atividade

(Comitê Misto OIT-OMS, 1950)





Aspectos Éticos



Constituição Federal - Art. 196

Saúde é um direito de todos e dever do

Estado, garantido mediante Políticas

Sociais e Econômicas que visem a

redução de risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e

igualitário às ações e serviços para a

promoção, proteção e recuperação.

ASPECTOS ÉTICOS



Exercício Ético da Medicina do Trabalho

Art. 1º - A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser

humano e da coletividade e deve ser exercida sem discriminação

de qualquer natureza.

Art. 2º - O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser

humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo

e o melhor de sua capacidade profissional.

É Vedado ao Médico:

Art. 29 - Praticar atos profissionais danosos ao paciente, que

possam ser caracterizados como imperícia, imprudência ou

negligência.



Exercício Ético da Medicina do Trabalho

Art. 11 - O médico deve manter sigilo quanto às informações
confidenciais de que tiver conhecimento no desempenho de
suas funções.

Art. 12 - O médico deve buscar a melhor adequação do trabalho ao
ser humano e a eliminação ou controle dos riscos inerentes ao
trabalho.

Art. 13 - O médico deve denunciar às autoridades competentes
quaisquer formas de poluição ou deterioração do meio
ambiente, prejudiciais à saúde e à vida.

É Vedado ao Médico:

Art. 105 - Revelar informações confidenciais obtidas quando do
exame médico de trabalhadores inclusive por exigência dos
dirigentes de empresas ou instituições, salvo se o silêncio puser
em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.



Exercício Ético da Medicina do Trabalho
Art. 18 - As relações do médico com os demais profissionais em

exercício na área de saúde devem basear-se no respeito mútuo,
na liberdade e independência profissional de cada um,
buscando sempre o interesse e o bem-estar do paciente.

Art. 19 - O médico deve ter, para com os seus colegas, respeito,
consideração e solidariedade, sem, todavia, eximir-se de
denunciar atos que contrariem os postulados éticos à Comissão
de ética da instituição em que exerce seu trabalho profissional e,
se necessário, ao Conselho Regional de Medicina.

É Vedado ao Médico:

Art. 40 - Deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de
trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo comunicar
os fatos aos responsáveis, às autoridades e ao Conselho
Regional de Medicina.

Art. 41 - Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes
sociais, ambientais ou profissionais de sua doença.



Exercício Ético da Medicina do Trabalho
É Vedado ao Médico:

Art. 47 - Discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer
pretexto.

É dever do Médico do Trabalho:

• Avaliar as condições de saúde do trabalhador para determinadas funções e/ou ambientes, 
indicando sua alocação para trabalhos compatíveis com sua condição de saúde, orientando-o, 
se necessário, no processo de adaptação.

• Dar conhecimento dos riscos existentes no ambiente de trabalho aos trabalhadores e demais 
interessados,  desde que resguardado o sigilo profissional.

• Promover a emissão de CAT, ou outro documento que comprove o evento infortunístico, sempre 
que houver acidente ou moléstia causada pelo trabalho.

• Notificar, formalmente, o órgão público competente quando houver suspeita ou comprovação de 
transtornos de saúde atribuíveis ao trabalho, bem como recomendar ao empregador os 
procedimentos cabíveis.

• Promover o acesso ao trabalho de portadores de afecções e deficiências para o trabalho, desde 
que este não as agrave ou ponha em risco sua vida.

• Opor-se a qualquer ato discriminatório impeditivo do acesso ou permanência da gestante no 
trabalho, preservando-a, e ao feto, de possíveis agravos ou riscos decorrentes de suas funções, 
tarefas e condições ambientais.

( Res. CFM nº 1488 de 11/02/98 )



• Falta do diagnóstico preciso

•“Precarização” do trabalho, em geral, inclusive dos médicos 

do trabalho

•“Medicalização” dos problemas, dos conflitos, das conseqüências 

da “precarização” do trabalho

• Despreparo do sistema de saúde

• Metodologia específica entre profissionais

• Falta de abordagem interdisciplinar

• Nexo causal sem conhecer o local de trabalho

• Iatrogenias: medicamentos – ginásticas

• Dificuldades em se fazer diagnóstico x nexo

PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA SAÚDE DO 

TRABALHADOR

ASPECTOS ÉTICOS



Medidas profiláticas eficazes contra os deslizes 

éticos mais comuns na Medicina do Trabalho:

• MELHORIA DO ENSINO DA MEDICINA;

• FECHAR FACULDADES MÉDICAS QUE NÃO APRESENTEM 

CONDIÇÕES PARA O ENSINO DA MEDICINA;

• NÃO ABERTURA DE NOVAS ESCOLAS MÉDICAS;

• ATUALIZAÇÃO CONTINUADA;

• RESIDÊNCIA MÉDICA E CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

MEDICINA DO TRABALHO (que atendam às diretrizes das 

competências requeridas para o exercício profissional);

• REMUNERAÇÃO JUSTA;

• CONSCIENTIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ACERCA DE BIOÉTICA;

• DIVULGAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO;

HOPPE, 2004



Aspectos Técnicos



Dados Acidentes 2011

Os custos dos acidentes e doenças de
trabalho chegam a R$ 50,8 bilhões ou 1,8%
do PIB.

Esse valor, referente a 2009, é a soma do
pagamento de benefícios do INSS em razão
de acidentes e doenças do trabalho, das
aposentadorias especiais decorrentes das
condições ambientais do trabalho, além dos
custos indiretos com assistência médica,
quebra de produção, entre outros.

2009, o Ministério da Previdência Social
registrou 723.452 acidentes de trabalho, dos
quais 2.496 resultaram em mortes e 13.047
deixaram as vítimas incapacitadas
permanentemente para o trabalho.

Fonte: Agência Câmara - 28/04/2011



As modificações na realidade do trabalho

- Estabilidade no emprego

- Impossibilidade de manter postos de trabalho mais leves 

para indivíduos lesionados

- Processos de indenização pelo dano

- Dificuldades com o rescaldo de casos antigos

- Atuação do Ministério Público do Trabalho

- Inviabilidade da Previdência Social

- Mudança no enfoque da Previdência Social

- Relação de Doenças Relacionadas com o Trabalho

- Taxação de risco diferenciada

- Emissão da CAT- mudança no enfoque

Lei 8213,1991

Lei 9528,1997

Dec.3048,1999
Lei 9732,1998

CF,art127-129

IN 98,2003

Necessidade de não gerar mais afastados
COUTO, 2003



Familiarização do Médico do Trabalho com o Ambiente de 

Trabalho

1 - Conhecimento do “Lay-Out” da Empresa;

2 - Identificar as Atividades Desenvolvidas em cada Função de cada 

Setor da Empresa;

3 - Conhecer as Características Administrativas e Gerenciais:

3.1 – Produtividade

3.2 – Rotatividade

3.3 - Jornada de Trabalho

4 - Conhecimento dos Riscos a que estão expostos os trabalhadores;

5 - Inter-relacionamento com os diversos atores relacionados à SST.

ASPECTOS TÉCNICOS



INTER-RELACIONAMENTO

1 - Diretoria, Gerentes, pessoal administrativo (departamento 

pessoal, RH), etc.

2 - Profissionais do SESMT.

3 - Prestadores de serviços (terceiros) - vigilância, limpeza, 

refeitório, etc.

4 - pessoal operacional (conhecimento das atividades dos 

operários).

5 - membros da CIPA, brigada contra incêndio, etc.

6 - Comissão de Fábrica, representantes do Sindicato dos 

Trabalhadores, entre outros.

ASPECTOS TÉCNICOS



GESTÃO DA SAÚDE INTEGRAL DOS TRABALHADORES

• EPIDEMIOLOGIA

• identificação das patologias  ocupacionais mais frequentes 

• estudo das causas de absenteísmo

• identificação das ocorrências mais comuns no ambiente de 

trabalho

• incidência e tipos de acidentes do trabalho 

• SAÚDE OCUPACIONAL

• documentos relacionados ao pcmso

• TRABALHADORES AFASTADOS 

• acidentário 

• previdenciário

ASPECTOS TÉCNICOS



Os desafios atuais

Legislação de estabilidade no emprego, custo da mão-de-obra 

e caracterização da responsabilidade da empresa  

O que fazer?

• Sistema gerencial eficaz 

• Não gerar mais casos de doenças ocupacionais

• Atuar nas queixas de desconforto e dor

• Sistema eficaz de tratamento precoce

• Evitar que as lesões se compliquem 

• Retornar o trabalhador à área (melhorada)

• Ações rápidas de melhoria das condições de trabalho

• Readaptação dos retornados
• Processo de reintegração social dos retornados

* COUTO, 2004



“Saúde é um estado de completo bem 

estar  físico, mental e social, não 

apenas a ausência de doença ou 

enfermidades.” OMS

“A saúde para cada homem, mulher ou 

criança é ter meios de traçar um 

caminho pessoal e original, em direção 

ao bem-estar físico, psíquico e social.” 

C. Dejour



A saúde é determinada por um conjunto de 

fatores agrupáveis em quatro categorias:

SAÚDE
HUMANA

BIOLOGIA E 

FISIOLOGIA HUMANA 

- HEREDITARIEDADE

AMBIENTE, 

INCLUÍDO O 

DO TRABALHO

ESTRUTURA E 

ORGANIZAÇÃO 

DA ATENÇÃO A 

SAÚDE

ESTILO DE VIDA E 

COMPORTAMENTO

Grimaldi, A. 2010



Implantação  das  Ações  de  Saúde

1 - Ações Primárias

1.1 - Educação Sanitária

1.2 - Orientação Nutricional

1.3 - Vacinações

1.4 - Palestras Educativas em Saúde

1.5 - Prevenção dos agravos à saúde

2 - Ações Secundárias

2.1 - Diagnóstico precoce de agravos à saúde, realizando os exames 

necessários, relacionados com os riscos a que estão expostos os 

trabalhadores, determinando a periodicidade para realização desses 

exames;

2.2 - Implementar Programas Específicos (PCA; PPR; PPEOB; Controle das 

LER/DORT; Hipertensão Arterial; etc.); 

2.3 - Tratamento dos agravos à saúde.

3 – Ações Terciárias

3.1 - Recuperação, reabilitação e readaptação do trabalhador.

ASPECTOS TÉCNICOS



Problemas na Implementação dos Programas

1) Dificuldade de Comunicação

2) Cultura e Política da Empresa

3) Falta de apoio das instâncias superiores

4) Dificuldade para trabalhar em equipe

5) Papel mais importante que ação

6) Prazos e Custos determinados e controlados 

(quando mal dimensionados geram conflitos)



Regulação



Os fatos e mudanças ocorridas nos últimos 13 anos no Brasil 

que afetaram a Saúde e Segurança do Trabalho:

O cerco fechou!

Doenças relacionadas com o trabalho (incluídas as

relacionadas às condições de ergonomia) sempre existiram, e

conviver com elas sempre fez parte da vida das organizações.

No entanto, um conjunto de 9 fatos ocorridos ao longo dos

últimos 13 anos no Brasil, alguns de forma isolada e outros

fazendo parte de um escopo de mudança social, nos fazem concluir

que não é mais tolerável para as empresas ter doenças

relacionadas às condições ergonômicas. E que as organizações

terão que colocar a Ergonomia e a prevenção desses transtornos

como parte do negócio, se quiserem sobreviver.

COUTO, 2003



Os fatos e mudanças ocorridas nos últimos 13 anos no Brasil 

que afetaram a Saúde e Segurança do Trabalho:

Como o cerco foi sendo fechado :

1- Lei 8213, de maio de 1991

2- Abertura das fronteiras comerciais do Brasil

3- Processos de indenização pelo dano

4- Atuação do Ministério Público do Trabalho

5- Dificuldade com o manejo administrativo dos lesionados e com a 

reabilitação dos casos antigos

6- Mudança no enfoque da Previdência Social quanto à sua 

responsabilidade nas doenças do trabalho

7- A relação de doenças relacionadas com o trabalho

8- Taxação de risco diferenciada

9- Mudança no enfoque político da Previdência Social quanto à emissão da 

CAT



Regulamentação da formação inicial, certificação e 

ingresso na especialidade :

• Resoluções CFM 1634/2002 e 1666/2003

• “Competências Requeridas para o Exercício da Medicina do 

Trabalho”

• Apoiar o fortalecimento e a expansão dos  programas de 

Residência em Medicina do Trabalho

• Regulamentação dos Cursos de Especialização em Medicina do 

Trabalho, obedecendo as exigências da CME e AMB;

• “Acreditação” de cursos pela ANAMT;

• Valorizar a certificação em Medicina do Trabalho, pelo título de 

especialista da AMB/ANAMT, como porta única de ingresso na 

especialidade;

• Conselho Técnico e das Comissões Técnicas da ANAMT;

• Critérios e mecanismos para “recertificação” periódica do título de 

especialista;



Políticas de regulação das condições de trabalho 

e do exercício profissional

• Apoiar e dinamizar o trabalho das Câmaras Técnicas em 

Medicina do Trabalho, nos Conselhos Regionais de Medicina 

em todos os Estados onde houver Federadas da ANAMT

• Participação ativa na revisão da NR-4

• Participação ativa na formulação da NR-32

• Incluir os atos médicos da especialidade na CHPM da AMB

• Estimular a criação de Comissões ou Diretorias de Ética e 

Defesa Profissional nas Federadas

• Criar assessoria jurídica e apoiar as Federadas na criação de 

suas assessorias

• Apoiar pesquisa do CEAMT/AMB, sobre “Condições de 

Trabalho do Médico do Trabalho”.



COMPETÊNCIAS BÁSICAS REQUERIDAS PARA O 

EXERCÍCIO DA MEDICINA DO TRABALHO

Podem ser sumariadas em cinco grupos:

1. Estudo do trabalho;

2. Atenção integral à saúde dos trabalhadores:

• Individual e

• Coletivo

3. Formulação e Implementação de Políticas de Gestão da

Saúde no Trabalho;

4. Produção e divulgação de conhecimentos técnico-

científicos, estabelecimento de protocolos e de normas de

procedimentos;

5. Educação permanente: saber estudas e manter-se

atualizado.



• Uma efetiva fiscalização por parte do Poder Público pode reduzir o

número de acidentes, a partir de uma implantação de políticas

preventivas e no cumprimento da legislação e das normas

regulamentadoras de medicina do trabalho.

• A aplicação da lei, imputando ao empregador a obrigação de

indenizar o trabalhador, sempre que este vier a sofrer danos, em

razão do trabalho, é uma forma de tentar reduzir o número de

acidentes e doenças ocupacionais, porém é insuficiente, pois não

extingue o dano e muitas vezes não reintegra o indivíduo ao

mercado de trabalho e ao convívio social.

Conclusões



Capacitação dos Médicos 

do Trabalho



Papel dos Médicos do Trabalho:

1 - Enquanto cidadãos, vivem neste momento histórico:
são atores e construtores do presente e do futuro;

2- Enquanto profissionais de saúde, lidam no seu
cotidiano com os efeitos desses processos sobre a
saúde da população;

3- Como Médicos do Trabalho, tem uma inserção
particular nesse processo, pois sua prática profissional
se dá no centro do conflito de interesses entre Capital e
Trabalho.

4- Tem por missão proteger e cuidar da saúde dos
trabalhadores, mas também de contribuir para a
produtividade do sistema.

HANDAR, 2004



   

Sociedade

Sistema 

Produtivo
Trabalhadores

Produtividade
Saúde 

Qualidade de Vida

 

Organização

Organização

Organização Organização

Organização

 

Indivíduo

Indivíduo Indivíduo

Indivíduo Indivíduo

Coletivo

Medicina do Trabalho

Agrega Valor

Conhecimentos

Habilidades

Atitudes

Elizabeth Costa Dias & René Mendes, 2003



O desafio da ANAMT é facilitar que os Médicos do 

Trabalho:

• Tenham atitude pró-ativa e não reativa às 

mudanças sociais do trabalho;

• Saibam lidar melhor com a diversidade;

• Sejam agentes de mudança e de construção do 

novo: menos corporativos e mais cidadãos. 

CAPACITAÇÃO



A importância da formação e da 

educação continuada 

• Medicina do Trabalho no curso de 

graduação

• Residência Médica

• Cursos de Especialização

• Mestrado Profissional 

• Atualização e educação continuada         



A ocupação de novo espaços sociais 

• Na sociedade:

– discussão e implementação das políticas 

públicas mudanças na legislação – Código 

Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho

– RENAST 

• Na empresa:

– Formulação e implementação de políticas de 

inovação tecnológica e gerencial com saúde.   



Meios de “Educação Continuada”, “Reciclagem” 

ou “Aprimoramento Profissional”:

• Educação à Distância, em módulos, pela Internet

• Valorização e acessibilidade ao título único de
“Especialista em Medicina do Trabalho”
(AMB/ANAMT)

• Cursos preparatórios para as Provas de Título de
Especialista, em todos os Seminários Regionais

• Provas nacionais e simultâneas

• Desenvolvimento de programas de “Mestrado
Profissionalizante” em Medicina do Trabalho (tipo
MBA)



Compromisso da ANAMT

A saúde e a qualidade de vida do 

trabalhador!

Trabalho =
» meio de vida,

» identidade,

» fonte de prazer

» participação na construção da humanidade.


