
NORMAREGULAMENTADORA7-NR7

O MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO (MPT), no exercício das suas

atribuições constitucionais de defesa da ordem jurídica justa, do regime democrático e

dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como de promoção da dignidade

da pessoa humana. da valorização social do trabalho e dajustiça social, apresenta Nota

Técnica acerca da Proposta Governamental de revisão da Norma Regulamentadora 7

NR7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com a finalidade

de colaborar na construção da adequada modernização e aperfeiçoamento das normas

brasileiras para a promoção da saúde no trabalho. bem como apontar as alternativas à

proposta em discussão que possam trazer prejuízos à efetividadede ações de

prevençãode acidentes e doenças relacionadasao trabalho, no termos do Art. 7' da

ConstituiçãoFederal. que prevêo direito dos trabalhadores urbanose rurais, além de

outrosque visem àmelhoria de sua condiçãosocial. à redução dos riscos inerentesao

trabalho. por meio de normas de saúde, higiene e segurança.

Assim, manifesta-seo Ministério Público sobre a propostaencaminhada para

discussão e deliberação por ocasião da 4' ReuniãoOrdinária da nova CTPP - Comissão

Tripartite Permanente Paritária, na forma a seguir aduzida:

1. Proposta consignada no item 7.1

7.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece díretrizes e requisitos para o

desenvolvimentodo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional--

PCMSO- nas organizações, com o objetivo de proteger e preservara saúde de

seus empregados em relação aos riscos ocupacionais conforme avaliação de riscos

do Programa de Gerenciamento de Risco -- PGR - da organização.

T: proposta: Esta NormaRegulamentadora - NRestabelecediretrizes

e requisitos para o desenvolvimentodo Programade Controle Médico de

SaúdeOcupacional- PCMSO- nas organizações, com o objetivo de promover,

proteger e;,preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos



ocupacionais conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento

de Risco -- PGR- da organização.

E; concorda com texto

A Lei n' 8080/1990,Lei Orgânicada Saúde,trata das "condiçõespara a

promoção,proteçãoe recuperaçãoda saúde,a organizaçãoe o funcionamentodos

serviços correspondentes".A lei disciplina as questõesde Saúde no país, não sendo

aplicável apenas ao Sistema Unico de Saúde - SUS.

Destaca-se do texto a previsão contida no art. 2' da Lei n' 8080/90, que prevê

que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Esclarece a lei que o dever do Estado

na garantia da saúde consiste na formulação e execução de políticas económicase

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no

estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e

aos serviços para a sua promoção,proteçãoe recuperação.Adicionalmente,prevê no

parágrafosegundoque "o dever do Estado não exc/u/ o das pessoas, da fama/ia,

das çmprç$q$ e da sociedade"

Assim, a nosso ver, o objetivo de um programa de saúde do trabalho, segundo

as diretrizesde Saúde doTrabalhador,no Brasil, deve deitar o olhar na promoção da

saúde e prevenção de doenças. além da assistênciaaos adoecidos.A tarefa de

promoção é primordial em todo serviço de saúde, seja ele público ou privado.

A política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PORTARIA

GM/MS N' 1.823/2012), marco normativo sobre esse tema. é bastante enfática quanto

à inclusão de todos os aspectos da atenção em saúde da população trabalhadora:

'Art.2' A PolíticaNacionalde Saúdedo Trabalhadore da
Trabalhadora tem como finalidade definir os princípios. as diretrizes e

as estratégiasa serem observadospelas três esferas de gestão do

Sistema Único de Saúde (SUS). para o desenvolvimentoda atenção

integral à saúde do trabalhador.com ênfase na vigilância, visando a

promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a reduçãoda

morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos

processos produtivos."



'Art. 8oSão objetivos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador

da Trabalhadora:

11- promover a saúde e ambientes e processos de trabalhos

saudáveis [...]"

2. Diretrizesdo PCMSO

Texto proposto

7.2São diretrizesdo PCMSO:

T:inclusão

m) Promoçãoda saúde do trabalhador;

n) Prevenção de doenças do trabalhador em todos os níveis

(

Sugestão de inclusão

o) produçãode dados para subsidiar os registros de anotaçãodo Perfil
ProfissiográficoPrevidenciário;

p) subsidiar ao médico responsável da contratante de mão de obra

terceirizada, informações estatísticas através do Relatório Analítico e de

adoecimentodos empregados, lotados no estabelecimento da contratante;

Além das tarefas de promoção da saúde e prevenção de doenças, entende-se

que o PCMSO, ainda cumprindo a sua missão de cuidar da saúde ocupacional em

ambientes de trabalho, pode também dialogar e colaborar na elaboração de documento

de finalidade prevídenciária, como o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

Nos/fe do Ministério da Previdência, define-se o PPP da seguinte forma

C)Perfil ProfissiográficoPrevidenciário(PPP) é um formulárioque

possui campos a serem preenchidos com todas as informações

que exerce, g.



agente nocivo ao qual está exposto, a intensidadee a concentração

do agente. exames médicos clínicos, além de dados referentes à

empresa. O formuláriodeve ser preenchidopelas empresas que

exercem atividades que expunham seus empregados a agentes

nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes

prejudiciaisà saúde ou à integridade física (origemda concessãode

aposentadoria especial após 15,20 ou 25 anos de contribuição). Além

disso, todos os empregadores e instituições que admitam

trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de

Riscos Ambientais e do Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional, de acordo com Norma Regulgl119Qtgdgr& ..Q:

9 da Portaria n' 3.214/78 do MTE, também devem preencher o PPP.

r/r7. http://www. previdencia .gov. br/saude-e-seg ura nca-do-

tra balhado r/politicas-de-p revenca o/o-pe rfi l-p rofissiog rafico-

previdenciario-ppp/. Acessoem16.12.2019).

A inclusão dessa demanda previdenciárianas diretrizesdo PCMSOdeixaria

claro o papeldesse programaem colaborar no levantamentode dados e informações

que subsidiem o preenchimento do formulário.

Outra questão que merece destaque é a necessidadede interaçãoentre as

questões relacionadasà saúde dos trabalhadoresda organizaçãoe à saúde dos

trabalhadores de empresas contratadas que ocupam o mesmo ambiente de trabalho.

Diante da possibilidadede dividirem, além do mesmo espaço físico. as mesmas

interações ambientais, é salutar que a troca de informações consubstanciadas no

relatório analítico seja promovida, a fim de antecipar possíveis ações de saúde pela

empresa contratada.

3.Ações de Vigilância Passivae Ativa

Texto proposto

7.2.1 0 PCMSO deve incluir ações de

a)vigilância passiva da saúde ocupacional,a partir de informaçõessobre a

demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicosl



b) vigilância atavada saúde ocupacional, por meio de eiamés médicos d r g dos que

incluam, além dos exames previstos nesta NR, a roleta de dados sobre sinais e

sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais.
CONSENSO

T:inclusão

c) promoçãoda saúdedo trabalhadore prevençãode doençasdo
trabalhador em todos os níveis.

Além da importânciada promoçãoda saúde do trabalhador, ressalta-sea

importância de inclusão na norma dos conceitos de vigilância passiva e ativa da saúde

ocupacional.

Nesse contexto, vale resssaltar o artigo 5' da convenção 161 da OIT

ARTIG05

Sem prejuízo da responsabilidade de cada empregador a respeito da

saúde e da segurançados trabalhadores que emprega, e tendo na

devida conta a necessidade de participação dos trabalhadores em

matériade segurançae saúde no trabalho, os serviços de saúde no

trabalho devem assegurar as funções, dentre as seguintes, que sejam

adequadase ajustadas aos riscos da empresa com relação à saúde

no trabalho:

a) identificar e avaliar os riscos para a saúde, presentes nos locais de

trabalhos

b) vigiar os fatores do meio de trabalho e as práticasde trabalhoque

possam afetar a saúde dos trabalhadores. inclusive as instalações

sanitárias, as cantinas e as áreas de habitação. sempre que esses

equipamentos sejam fornecidos pelo empregadora

c) prestar assessoria quanto ao planejamento e à organização do

trabalho. inclusive sobre a concepção dos locais de trabalho, a



d) participar da elaboraçãode programa de melhoria das práticasde

trabalho, bem como dos testes e da avaliação de novos equipamentos

no que concerne aos aspectos da saúdes

e) prestar assessoria nas áreas da saúde, da segurança e da higiene

no trabalho, da ergonomia e, também. no que concerne aos

equipamentos de proteção individual e coletival

f) acompanhar a saúde dos trabalhadores em relação com o trabalho

g) promover a adaptação do trabalho aos trabalhadores

h) contribuir para as medidas de readaptação profissional

i) colaborar na difusão da informação, na formação e naeducação mas

áreas da saúde e da higiene no trabalho. bem como na da ergonomial

1)organizar serviços de primeiros socorros e de emergência

k) participar da análise de acidentes de trabalho e das doenças

profissionais.

Porém, com relação à vigilância atava,o texto proposto limita o tema à produção

de exames médicos a partir de sinais e sintomas de agravos à saúde identificados pelo

médico. A nosso ver, a vigilância atavaem saúde não ocorre apenas na forma de exames

médicos, podendo acontecer com aplicação de diversas ferramentas clínico-

epidemiológicas. Portanto.entende-se inadequada a limitação que está sendo proposta.

4. Ações aserem incluídas no PCMSO

Texto proposto

7.2.2. O PCMSO deve incluir ações de

T:inclusão



d) promoçãoa
trabalhador em todos os níveis.

Conforme já explicitado supra, a inclusão da promoção dasaúde do trabalhador

e prevenção de doenças do trabalhador harmoniza-se com a previsão contida no art. 2'

da Lei n' 8080/90, assimcomo com a PolíticaNacionalde Saúdedo Trabalhador e da

Trabalhadora(PortariaGM/MSN' 1.823/2012).

Texto proposto

7.3 Compete ao empregador

a) indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO, que deve ser componente

de seu SESMT. quando houver.

T:Manter o texto

E:indicarmédico do trabalho responsávelpelo PCMSO,que pode ser
componente de seu SESMT,quando houver.

E de extrema importância que o médico responsável pelo PCMSO integre.

obrigatoriamente, o seu SESMT, quando houver. As atribuições do SESMT têm relação

estreita com as diretrízes e ações previstas no PCMSO e tais documentos devem estar
em harmonia.

As ativídadesdesenvolvidaspelo SESMT são essenciais para que o médico

coordenador do PCMSO realize a análise e avaliação da aplicação prática das diretrizes

e ações preconizadasnesse programa.assim como utilizar essa percepçãono

aprimoramentodo próprio programa. Portanto.em uma organização que. nos termos

das NRs, tenha a obrigaçãode constituir SESMTe que também tenha a obrigaçãode

elaborar PCMSO, nomeando médico coordenador, não há razão lógica para que as

atribuições recaiam sobre profissionais médicos distintos, o que dificulta e muitas vezes

até impede a integraçãodas atividadesdesenvolvidas nas respectivas atívidades.O

fracionamento dessas atívidades não é recomendável e pode trazer severos prejuízos,

no desenvolvimento desses programas. --7'a



5. Detalhamento dos exames clínicos

A proposta em discussão não faz o detalhamentodo que será avaliado no

exame clínico, excluindo a previsão da avaliação da saúde mental:

Texto vigente

7.4.2. Os exames de que trata o item 7.4.1 compreendem

a) avaliação clínica, abrangendoanamneseocupacionale exame físico e mental

b) exames complementares, realizados de acordo com os termos específicos nesta

NR e seus anexos.

Texto proposto

O exame clínico deverá obedecer aos prazos e à periodicidade seguinte

a) No exame admissional,deverá ser realizado antes que o empregado

assuma suas atividadesl

CONSENSO

b) No exame periódico. de acordo com os intervalos seguintes:

bl) para empregados expostos a riscos ocupacionais importantes e para

portadores de doenças crónicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos:

1- a cada anoou a intervalosmenores,a critério do médico responsávell

CONSENSO

11- de acordocom a periodicidadeespecificada noAnexo IV desta Norma

relativo a empregados expostos a condições hiperbáricasl

CONSENSO

7.6.7.1 Para os demais empregados, o exame clínico deverá ser realizado a cada

dois anos.

T: anualmente

E: para os demais empregados, o exame clínico deverá ser realizado a cada
três anos.



Embora a proposta faça o detalhamentodos exames complementares, não

indica as condições a serem avaliadas no exame clínico, entendendo-se relevante e

imprescindível esclarecer que os exames devem incluir a avaliação de saúde mental do
trabalhador.

Entende-sefundamentar deixar explícita a obrigação de avaliar e zelar pela

saúde mental, na relação com o trabalho e sob influência (negativo, neutra ou positiva)

pelo trabalho.

Ressalta-seque estudos da Organização Internacionaldo Trabalho -- OITOe

da Agência Europeia para Segurança e Saúde no Trabalho (OSHA)2destacam que

novas tecnologias e novos processos de produção, a intensificaçãodas tarefas

decorrentesde restrição do efetivo e cargas de trabalho mais elevadas constituem riscos

emergentes no mundo do trabalho contemporâneo, suscitando enorme preocupação em

escala mundial devido ao aumento do adoecimento físico e mental relacionado ao

trabalho, conhecido também como estresse relacionado ao trabalho.

A Convenção 161 da OIT, norma supralegal e recepcionada pelo estamento

jurídico pátrio, ressalta que o aspectode saúde física e MENTAL é inerente ao

compromisso assumido pelo Estado Brasileiro.

PARTEI

Princípios de uma Política Nacional

ARTIGO l

Para os fins da presente Convenção

a) a expressão"Serviços de Saúde no Trabalho" designa um serviço

investido de funções essencialmentepreventivas e encarregado de

aconselhar o empregador, os trabalhadores e seus representantes na

empresa em apreço, sobre:

l O\'t. RiscosEmergentese NovasFormasde Prevençãonummundo de Trabalho em Mudança, 2Q10.D\sponive\em
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/28a brll.lO pt.pdf (acessadoem23/10/2019)

2OSHA. Riscos Novos e Emergentes associados à saúde
de Riscos.2009



i) os requisitos necessáriospara estabelecere manter um ambiente

de trabalho seguro e salubre, de molde a favorecer uma saúdefísica

e mental ótima em relação com o trabalhos

ii) a adaptação do trabalho às capacidades dos trabalhadores, levando

em conta seu estado de sanidade física e mentall

b) a expressão "representantes dos trabalhadores na empresa"

designa as pessoas reconhecidascomo tal em virtude da legislação

ou da prática nacional.

6. Periodicidade da realização dos exames

Texto proposto

7.3.1. O exame clínico deverá obedecer aos prazos e à periodicidade seguinte

c) No exame admissional,deverá ser realizadoantes que o empregado

assuma suas atividadesl

CONSENSO

d) No exame periódico, de acordo com os intervalos seguintes:

bl) para empregados expostos a riscos ocupacionais importantes e para

portadores de doenças crónicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos:

1- a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsávell

CONSENSO

11- de acordo com a periodicidadeespecificadano Anexo IV desta Norma

relativo a empregados expostos a condições hiperbáricasl

CONSENSO

7.6.7.1 Para os demaisempregados, o exame clínico deverá ser realizadoa cada

dois anos.

T: anualmente



E; para os demais empr alizado a cada
três anos.

Ressaltamos que merece atenção o fato de que situações como, por exemplo.

lesões osteomusculares,asma ocupacional,dermatosesocupacionais.entre outros

Inúmerosexemplos, são doenças que podem se manifestar em curto intervalo de tempo.

A realização de exames bianuais não poderá viabilizar o tratamento adequado, com

prejuízo do trabalhador que perderá a chance do tratamento e com o risco maior de

judicialização do empregador posteriormente.

O acompanhamentoclínico mais próximotambém se justifica pelos casos de

grupos de trabalhadores com maior susceptibilidade (aos fatores de riscos ambientais)

ou maior vulnerabilidade social(menor nível de estudo. menor compreensão da questão

da saúde e segurança em relação ao trabalho, menor possibilidade de acesso a rotinas

de diagnóstico e de tratamento pelo SUS, por exemplo, aumentando a chance de

desenvolvimentode adoecimentotambém no trabalho). Sugere-se o acolhimento do

prazo proposto pela Bancada de Trabalhadores.

No que se refere ao prazo para aproveitamento dos exames, houve alteração

do texto vigente. da seguinte forma:

Texto proposto

7.3.1 No exame demissional, o exame clínico deverá ser realizado em até lO

(dez) dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame

clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 120 dias.

A possibilidade de utilização de exame clínico ocupacional caso realizado há

menos de 120 dias pode trazer sérios prejuízos ao trabalhador. A Norma anterior já

previa a possibilidadede aproveitar um exame médico feito em até 90 dias para os

expostos,o que, sob o ponto de vista de assegurarsaúde não seria a melhor solução.

A proposta atual acentua situação que já não tem a melhor indicação sob o prisma da

proteçãoà saúde. sugerindoque o prazo passea ser de 120 dias. A fim de assegurar

saúde e direitos dos trabalhadores, a rigor, todo trabalhador deveria passar por exame

médico demissional. Isso porquediversas doenças desenvolvem-seem curto espaço

de tempo, tais como lesões do aparelho locomotor - entesopatias.tenossinovites,

artralgias e outros Dort - distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Pode-se



citar ainda eventos agudos agravando condições já crónicas (trabalhador que já tem o

ombro doloroso' e que faz esforços mais acentuados, ou 'dor lombar baixa' e é exigido

por tarefasde grandesesforços,nesse período.por exemplo).Além das doenças
relacionadas ao sistema músculo-esquelético, é possível imaginar situações

envolvendo intoxicações,que podem indicar a realização de exames no ato de

demissão e que estariam "descobertos" por período tão longo como o proposto.

Portanto, razoávelexigir que o exame médico seja sempre feito

momentosantes da demissão.Um dos grandes prejuízosé o fato de que, adoecidoe

com limitaçãoda capacidade laboral. além deter dificuldade de recolocação no mercado

de trabalho, ainda precisa passar por algum serviço de assistênciaà saúde que

minimamenteentenda de questões da saúde do trabalhador,para pelo menos tentar

um encaminhamento ao INSS, para passar pela perícia médica previdenciária.

Talvez esse seja um dos mais graves e frequentes erros da abordagem

meramente tecno-burocrática do exame médico ocupacional demissional. Vedar ou

dificultar o acesso do trabalhador doente à tentativa do auxílio doença, de um lado. e de

uma avaliação pelo INSS de possível eletividade para procedimentode reabilitação

profissional. E muito triste.

Ressalta-se que a medida pode ter prejuízos indesejáveis ao trabalhador

demitido tanto sob o prismada saúdee tambémsob o pontode vista jurídico

Note-seque item 7.6.16 prevê a possibilidadede aproveitamentode exames

complementares realizados em até 90 dias antes da Admissão. desde que a critério do

médico responsável. Aqui, ocorre situação oposta à prevista no item 7.6.10, que trata

dos exames admissionais, quando a saúde do trabalhador iniciará sob responsabilidade

técnica do médico.Assim, em outras palavras,é óbvio que ao receber um trabalhador

num Admissional o médico diligente e ciente de sua responsabilidade vai optar por

realizar um verdadeiro"check-up", com uma observação clínica adequada e

acompanhada da realização de vários exames complementares, pois a saúde do

trabalhador a partir daquele momento estará sob sua responsabilidade,e qualquer

alteração significativa nos exames poderá ser registrada previamente e comprovar que

a sua gestão não foi responsável por ela. Porém, na situação de demissão, a situação

do interesse na realização de exames demissionaisse inverte. Isso porque, nessa

situação um médico negligente e receoso de possível responsabilização. pode preferir

não realizar qualquer exame. pois qualquer alteração significativadetectada

posteriormente à admissão poderá comprovar uma falha da sua gestão médica. Nessa
\



situação, o ânimo de realização de exames demissionaisjá é desestimulado, pois a

saúde do trabalhadordeixará de ser responsabilidadedo médico,sendo necessária

regulação específica em torno do assunto.

Por esse motivo, entende o Ministério Público do Trabalho que a proposta pode

trazer prejuízos extremos ao trabalhador,sugerindo que todo trabalhadorou

trabalhadora realmente seja submetido sempre ao exame médico demissional.

Sucessivamente, sugere-se que aqueles que já estejam em serviço restrito, por motivo

de saúde, ou que tenham tido afastamento por qualquer motivo de saúde recentemente

ou que pessoas com deficiência,por exemplo.sejam necessariamentesubmetidos ao

exame demissional, independentemente do tempo do último exame médico ocupacional
anterior.

7. Do armazenamento e transporte de amostras

A bancada de empregadores apresentou proposta para que os laboratórios

contratados para armazenamentoe transporte das amostras sejam acreditados pela
Anvisa.

procedimentos recomendadostecnicamente para cada agente e os métodos de

análise devem seguir metodologias validadas.

Empregadores: excluir o iteml a empresa deve ser responsável pela

contratação de laboratórios acreditados pela ANVISA

Trabalhadores: manter o item

A exigência proposta pode trazer grande dificuldade para a aplicação em todo

o território nacional. Não se pode desconsiderar a complexidade brasileira, um país com

grande dimensão territorial, com elevado grau de desigualdadesentre regiões e

Estados. sendo necessário verificar a disponibilidadede laboratóriosacreditados em

território nacional.

Assim, em razão de tais dificuldades, que pode, inclusive, tornar-se impeditiva

para a realização de avaliações. sugere-se a manutenção da vedação inicialmente

proposta.

8. Limitação dos exames complementares à relação com a atividade



Texto proposto

7.6.17 Podemser realizados outrosexamescomplementares,a critériodo médico

responsável, desde que relacionados aos riscosocupacionais classificados no PGR

e tecnicamentejustificadosno PCMSO.

Entende-seque a vedaçãopropostapara o item7.6.17 ao proibir a realização

de outros exames - que não os que estão relacionados aos riscos

ocupacionais- restringe a liberdade de atuação profissional, e pode trazer prejuízos ao

trabalhador.Podem ser solicitadosexames para a promoçãoda saúde do trabalhador,

tais como exames para diabetes, colesterolemia, etc (doenças degenerativas).

Talvez. a intenção do item tenha sido impedir a realizaçãode testes de HIV,

hepatite. etc. os quais são proibidos, mas a redação, se mantida como está. prejudicará

enormemente uma gestão de saúde preventiva e global.

Portanto, sugere-se a alteração do item para exclusão dos termos "desde que

relacionados aos riscos ocupacionais" seja excluído da vedaçãodo item.

9. Realização de exames por amostragem

Texto proposto

7.6.12 0s examesprevistos no Quadro la do Anexo l não serão obrigatóriosnos

exames admissional,de retorno ao trabalho, de mudançade risco ocupacionale

demissional.

CONSENSO

Proposta E: 7.6.14.1 0s indicadores biológicos de exposição do QuadroIA

do anexo l poderão ser realizados por amostragem, com os mesmos empregados

participantesda avaliaçãoambiental, apenas quando:lestaexistir, de forma a

garantir uma adequada correlação entre a avaliação da exposição e seus controles.

T G: não concordam

Os exames médicos são realizados periodicamente. com o intuito de avaliar e

diagnosticar alterações na saúde dos trabalhadores que estão atuando na organização



e tem como um dos objetivosorienta-losquantoaos níveis dos fatores de risco. sejam

eles físicos, químicos, biológicos ou ergonómicos, a que estão expostos em seus
ambientes laborais.

Logo, os examesdevemser realizadospor todos os trabalhadores,não se

admitindoque partedos trabalhadoresfaçam os examese que os resultadossejam

utilizados para o rastreamento de saúde dos demais trabalhadores.

9.Atestado de SaúdeOcupacional - ASO

Texto proposto

7.7. Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá Atestado de

SaúdeOcupacional-- ASO, que deverá ser comprovadamentedisponibilizadoao

empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado.

Consenso de governo e empregadores

Trabalhadores -incluir:

Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá a Ficha de

Saúde Ocupacional -- FSO, que deverá ser comprovadamente disponibilizada

ao empregado, devendo ser fornecida em meio físico quando solicitada,
contendo:

a) todos os dados do item 7.7.1

b) posto detrabalho principal

c) principais perigos ou fatores de risco presentes no trabalho, que necessitem

de controle médico, ou sua inexistência;

d) principais danos à saúde;

e) principais recomendaçõesde preservaçãoda saúde do trabalhador em face

aos riscos ocupacionais explicitados na alínea 'c'

Conforme proposta elaborada pelo governo. que conta com o consenso da

bancadade empregadores,a ASO não contemplaráperigosou fatoresde risco

relacionados ao trabalho. Argumenta-se a impropriedade de descrever riscos em
atestado de saúde.

Em contrapartida a esses argumentos, a bancada dos trabalhadores

apresentou proposta de que a ASO seja seguida de entrega ao trabalhador de Ficha de

Saúde Ocupacional, a qual deverá conter os dados da empresa, apontar o posto dp'



trabalho principal, fatores de risco e perigos no trabalho, principais possíveisdanos à

saúde e recomendações de preservação da saúde do trabalhador.

Entendemosmuito adequadaa proposta da bancadade trabalhadores pelos

seguintes motivos: a) embora a NR l indique a necessidadede ciência dos

trabalhadoresdos riscos relacionadosao trabalho, não apontaqual o instrumentopara

que essa cientificaçãoseja efetivamente realizadasb) tradicionalmenteé através do

ASO que o trabalhador tem conhecimentodos riscos aosquais está exposto.Por essa

razão, dada a consolidaçãodessecostume na cultura de acompanhamentode saúde

do trabalhador, observa-se adequado o momento para que esses riscos sejam

comunicadosao trabalhadorac) no que se refereà impropriedadede conterdados

relacionadosaos fatores de riscos e perigos na ASO. a emissão da FSO supriria a

alegada deficiência. A despeito disso, entende o Ministério Públicodo Trabalho que não

há, mesmo no modelo atual, impedimento para que os riscos e perigos na ASO.

Embora não usual em atestados médicos tradicionais, por tratar a ASO de

atestado peculiare inerente a situações ocupacionais,entendemosque a supressão

dos dados relacionados a perigos e riscos ocupacionais particulares à função

desempenhada pelo trabalhador pode trazer enormes prejuízos ao trabalhador, a quem

será sonegada informações valiosas para a proteção de sua saúde, sem que se indique

qualquer outro documento em substituição. Por esse motivo. entendemos salutar a

proposta formulada pela bancadados trabalhadores, que já é adotada em outros países.

comoPortugal.

10. Relatório Analítico do PCMSO

Texto proposto

7.7.1 0 médico responsável pelo PCMSO deverá elaborar Relatório Analítico do

programa.anualmente,considerandoa data do último Relatório,que deverá conter,

no mínimo

CONSENSO

a) o número de exames clínicos realizadosl

CONSENSO

b) o número e tipos de exames complementares realizadosl

CONSENSO



c) estatística de resultados anormais dos exames complementares,

categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou funçãol
CONSENSO

d) incidência e prevalência de doenças relacionadasao trabalho categorizadas

por unidade operacional, setor ou funçãol

T,GeMPT:CONSENSO

E: excluir

e) informaçõessobreo número, tipo de eventose doenças informadasnas CAT

emitidas pela organização. referentes a seus empregadosl

T, G e MPT: Manter texto

E: excluir

E de extrema importância que seja incentivada a cultura da análise

epidemiológica dos dados produzidos pela própria organização, através da análise das

CATs emitidas, dos dados de absenteísmo. incidência e prevalência das doenças

relacionadas ao trabalho, entre outros.

A saúde e a prevenção de acidentes não podem servistas apenas sob o prisma

individual.A leitura isolada de dados individuais empobrece a tomada de decisão e a

adoçãode medidaspreventivas, razão pelaqual a propostaformulada pelo governo é

muito adequada e pode contribuir significativamente para a melhoria e aprimoramento

da cultura prevencionista.

MONITORAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A AGENTES QUÍMICOS

QUADRO la - Indicadores Biológicos de Exposição Excessiva (IBE/EE)*

Chumbo l 7 l Chumb

tetraetila l 8-00-2 l o na urina J Opg/L

Observa-se na proposta grave conflito no critério proposto para o

monitoramentodo chumbo,especialmenteporqueé ummarcadorde efeitoe de alta

gravidade para os trabalhadores. O Ministério da Saúde, desde 2006, já considera que.

acima de 40 pg/100ml, quando há sintomatologia compatível, deve ser considerado

como intoxicação e indicado tratamento e afastamento da exposição: BRASIL.

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamentode Açõe?



ProgramáticasEstratégicas.Atenção à saúde dos trabalhadoresexpostos ao chumbo

metálico. Brasília.DF: MinistériodaSaúde, 2006.

O Valor de EBE/SCparaChumbode50ug/100mldestoa significativamentede

estudos mostram que valores acima de l Oug/dljá são suficientes para causar danos em

fetos. A ACGIH estabeleceo limitede 30ug/100mlemgeral.

Portanto,oValor de EBE/SCpara Chumbodeve ser de no
máximo 30ug/100ml. não só pra grávidas, mas para todos os trabalhadores.

750

Fig/g.creat.

EPN

E,NE

O Valor IBE/EEpara os indicadoresde Benzenode 45ug/ge 750 ug/gsão

quase o dobro dos valores estipulados pela ACGIH de 25ug/g e 500 ug/g.

Portanto, o valor IBE/EE para os indicadores de Benzeno. com vistas à maior

proteção à saúde do trabalhador. deveria ser 25ug/g e 500 ug/g.

Et 1 1 Soma dos ácidos

ilbenzeno 00-41-4 l mandélicoe

fenilglioxílico na urina

0,15

g.g.creat.J E

O Valor IBE/EE para o indicador de Etilbenzeno de 0.15g.g.creat é o dobro do

definido pela ACGIH de 0.7g/g creat.



Portanto, o valor IBE/EEpara o indicadorde Etilbenzeno,com vistas à maior

proteção à saúde do trabalhador. deveria ser 0,7g/g creat.

Conclusão

Ante o exposto, o Ministério Público do Trabalho, através da Comissão

Permanente para o Acompanhamento do Processo de Elaboração e Revisão das

Normas Regulamentadoras,criada pela Portaria n' 1574/2019, apresenta as suas

sugestões de aprimoramento ao texto da proposta de edição de Norma

Regulamentadora 7 - NR7. colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos

adicionais.

Brasílía, 17 de dezembro de 2019.
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