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             NOTA TÉCNICA A RESPEITO DA NORMA REGULAMENTADORA N.º 7 (Manual de aplicação) 

                  Publicada em 4 de outubro de 1996 no Diário Oficial da União.  

 

 

A presente instrução técnica tem como objetivo a orientação de empregadores, empregados, agentes de 

inspeção do trabalho, profissionais ligados à área e outros interessados para uma adequada 

operacionalização do PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO.  

..... 

 

7.2.2 - O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade dos 

trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua 

saúde e o trabalho . 

.... 

7.2.4 - O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, 

especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NR. 

.... 

 
Fonte: http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BEF19C09E2799/nr_07_ssst.pdf 
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NOTA: 

..... 

b) devem constar do ASO os riscos passíveis de causar doenças, exclusivamente ocupacionais, 

relacionados com a atividade do trabalhador e em consonância com os exames 

complementares de controle médico; 

 

... 

* gerente de supermercado: não há riscos ocupacionais específicos; 

 

* impressor que usa tolueno como solvente de tinta em uma gráfica ruidosa: solvente e ruído; 

 

* supervisor da mesma gráfica que permanece em uma sala isolada da área de produção: não 

há riscos ocupacionais específicos; 

 

* pintor a revólver que usa thinner como solvente: solvente. 

 

 

Apesar de sua importância, não devem ser colocados riscos genéricos ou inespecíficos como 

"stress", por exemplo, e nem riscos de acidentes (mecânicos), como por exemplo: risco de 

choque elétrico para eletricistas, risco de quedas para trabalhadores em geral, etc. 
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... 

Exemplos 

- Dermatoses por cimento: O exame clínico detecta ou não dermatose por cimento. Convém 

escrever no PCMSO que o exame clínico deve ter atenção especial à pele, mas a alínea "c" 

do ASO fica em branco. 

 
/...c) indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares 

e a data em que foram realizados;.../ 

 

 

- Trabalho em altas temperaturas: O hipertenso não deve trabalhar exposto a temperaturas 

elevadas, mas não há exames específicos a realizar. 

 

- L.E.R.: Não há exames complementares para detectar-se esta moléstia (é possível fazer ultra-

som e eletroneuromiografia em todos os indivíduos, o que seria complexo, invasivo e caríssimo, 

além de ineficiente). O exame clínico é o mais indicado. 

... 
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Para alinhamento de conceitos, deve-se ter em mente que o exame médico 

pode constituir-se de exame clínico somente ou a soma deste com 

exames complementares.  

 

 Exame clínico:  

 Anamnese – coleta da história do paciente; 

 exame físico – Antropometria, etc.; 

 

 Exames complementares:  

 

 exames laboratoriais (sangue,urina,etc.); 

 de imagem (Rx,etc.); 

 testes específicos como cardiológicos, neurológicos, 

oftalmológicos,etc.; 

  de acordo com os riscos a que estão ou serão expostos os colaboradores. 
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TÍTULO 
O sonho de toda 

Empresa... 
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Diz respeito à segurança, 

capacidade dos equipamentos 

 

Diz respeito à Saúde e 

Qualidade de Vida 
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2+2=4 

“A medicina é uma ciência de meios e não de resultados.” 
 

“A clínica é soberana a exames complementares”  
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E.E.G. - Eletroencéfalograma 

 

Consulta nº 40.007/96 

 

        ……Desta feita, o diagnóstico de epilepsia é e sempre foi clínico, por vezes havendo a 

necessidade do estudo conjunto clínico-laboratorial, assim como da participação de outros 

profissionais, como psiquiatras, psicólogos, endocrinologistas e tantos quanto se faça 

necessário. O EEG de per se há muito sabe-se ser exame sujeito a uma série de desvios 

de interpretação, seja pela sua questionável sensibilidade, seja pelo subjetivismo de 

quem o interpreta. Além do mais, a exagerada proporcionalidade de pessoas 

absolutamente normais que detenham EEGs com alterações gráficas e a de 

epilépticos sempre com estudos normais coloca em questão absoluta o uso 

indiscriminado deste método como exclusivo e patognomônico para firmar diagnóstico de 

tal ordem. 

 

Conseqüência disto, não há cabimento técnico-científico e ético para que se estabeleça o 

diagnóstico de doenças de ordem epiléptica com base apenas no EEG, seja na prática da 

medicina diagnóstica e terapêutica, seja na medicina do trabalho. 

 

Este é o nosso parecer, s.m.j. 

Conselheiro Celio Levyman 

Aprovado na 1.880ª reunião plenária, realizada em 22.11.96.  
 
         www.cremesp.org.br/legislacao/pareceres/parcrm/40007_1996.htm  
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         Rev. Bras. Reumatol. vol.49 no.4 São Paulo July/Aug. 2009 
Ernesto Youiti MaedaI; Milton Helfenstein Jr.I; João Eduardo Barile AscencioII; Daniel FeldmanI 

IDisciplina de Reumatologia (UNIFESP), São Paulo, Brasil  

IIUltrassonografista, cirurgião ortopédico 

 

 

         A ultrassonografia é um exame operador-dependente, que requer uma longa 

curva de aprendizagem e formação. Ela desempenha papel importante no 

diagnóstico e na decisão sobre a estratégia terapêutica. No entanto, existem 

limitações técnicas, como as dificuldades em medir o tamanho de roturas do tendão; 

dificuldades para analisar estruturas subacromiais; diferentes resultados entre 

diferentes operadores e em avaliações consecutivas realizadas pelo mesmo 

operador; indução de resultados; resultados alterados em indivíduos 

assintomáticos; efeito anisotrópico causado pela inclinação inadequada do 

transdutor, entre outras. O sucesso depende da experiência do operador, e o 

diagnóstico deve ser feito em tempo real, e não a partir das imagens.30-33  
 
30. Mack LA, Nyberg DA, Matsen FA. Sonographic Evaluation of the Rotator Cuff. Radiol Clin North Am 1988;26:161-77.    
33. Teefey SA, Rubin DA, Middleton WD, Hildebolt CF, Leibold RA, Yamaguchi K. Detection and Quantification of Rotator 

Cuff Tears - Comparison of Ultrasonographic, Magnetic Resonance Imaging, and Arthroscopic Findings in Seventy-
One Consecutive Cases. J Bone Joint Surg [Am] 2004;86:708-16.   

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0482-50042009000400005  
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PCMSO - Do trabalho em altura. 
   
Em atendimento à NR-35, reforçamos neste PCMSO atenção aos colaboradores que trabalham em 
altura  por ocasião dos exames médicos ocupacionais em especial à  anamnese, exame físico e se 
indicado, exames complementares, avaliações psiquiátricas ou mesmo psicológicas, além daqueles já 
determinados no quadro do PCMSO, de acordo com o tipo de consulta (admissional, periódico, etc.) 
A aptidão para trabalho em altura constará no ASO, por determinação da norma.  
  
A detecção precoce de doenças crônicas insidiosas com potencial para gerar mal súbito nos trabalhadores 
que atuam em altura, nas definições da norma, é buscada nos exames complementares realizados na 
admissão e periodicamente, conforme NR-7. 
O quadro do PCMSO não exauri o assunto, podendo o médico examinador solicitar outros exames 
complementares ou avaliação especializada que julgar pertinente, de acordo com dados da anamnese, 
exame físico e/ou queixa do colaborador ou ainda, informações de terceiros. Neste caso constará 
no ASO “inapto ao trabalho em altura” ou “restrição para trabalho em altura”, até que as dúvidas 
sejam dirimidas ou que uma patologia detectada seja colocada sob controle. Desta forma, estamos 
apenas reforçando prática antiga nesta empresa, onde poderemos ter colaborador apto ao trabalho, 
com restrição ao trabalho em altura. 
  
Ressaltamos que os colaboradores assim como seus supervisores possuem conhecimento atualizado a 
todo o momento de outras condições impeditivas no dia a dia e devem suspender a atividade caso um 
dos dois ou ambos detectem, em suas percepções, que não haja condições físicas e/ou psicoemocionais 
de realizar a atividade, independente do motivo. Quando esta situação ocorrer, o colaborador deve ser 
encaminhado para consulta médica a fim de que tenha suas condições de saúde plenamente 
reestabelecidas. Do contrário, permanecerá com restrição ao trabalho em altura até segunda ordem ou 
em caráter definitivo, se for o caso. 
  
Vale por fim alertar à todos que nenhum exame complementar , mesmo que normal, é salvo 
conduto ao surgimento de algum mal súbito, uma vez que a medicina é uma ciência “biológica” 
e assim sendo, uma ciência de meios e não de fins. 
 

NR 35 – Aspectos Médicos 

http://intranetcpfl/Portals/10/logotipia/PNGs Logotipia/Energia_pos_RGB.png


Sua Excelência, o trabalhador ! 
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35.4.5.1 A  Análise de Risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar: 

 

a) ... 

b) ... 

... 

j)  as condições impeditivas; 

Comentário: São situações que impedem a realização ou continuidade do serviço que  

possam colocar em risco a saúde ou a integridade física do trabalhador. 

Essas condições não se restringem às do ambiente de trabalho. A percepção do 

trabalhador em relação ao seu estado de saúde no momento da realização da tarefa 

ou atividade, assim como a do seu supervisor, também podem ser consideradas 

condições impeditivas. 
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