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A gestante e o risco biológico
O papel do Médico do Trabalho
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Art. 394-A. "Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do
adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de:
I - aPvidades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar
a gestação;
II - aPvidades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo,
quando apresentar atestado de saúde, emiPdo por médico de conﬁança
da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação;
III - aPvidades consideradas insalubres em qualquer grau, quando
apresentar atestado de saúde, emiPdo por médico de conﬁança da
mulher, que recomende o afastamento durante a lactação".
§ 3º - "Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada
nos termos do caput deste arPgo exerça suas aPvidades em local
salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco
e ensejará a percepção de salário-maternidade, nos termos da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o período de afastamento §
3º".

CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA
Art. 12. Deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de
trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo comunicar o fato aos
empregadores responsáveis.
Parágrafo único. Se o fato persisPr, é dever do médico comunicar o
ocorrido às autoridades competentes e ao Conselho Regional de
Medicina.
Art. 13. Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais,
ambientais ou proﬁssionais de sua doença.
Art. 14. Pra*car ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela
legislação vigente no País.

É VEDADO AO MÉDICO:
Art. 18. Desobedecer aos acórdãos e às resoluções dos Conselhos
Federal e Regionais de Medicina ou desrespeitá-los.
Art. 19. Deixar de assegurar, quando invesPdo em cargo ou função
de direção, os direitos dos médicos e as demais condições
adequadas para o desempenho éPco-proﬁssional da Medicina.
Art. 20. PermiPr que interesses pecuniários, políPcos, religiosos ou
de quaisquer outras ordens, do seu empregador ou superior
hierárquico ou do ﬁnanciador público ou privado da assistência à
saúde interﬁram na escolha dos melhores meios de prevenção,
diagnósPco ou tratamento disponíveis e cienPﬁcamente
reconhecidos no interesse da saúde do paciente ou da sociedade.
Art. 21. Deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou
infringir a legislação perPnente.

RESOLUÇÃO 1488/98 DO CFM
Art. 3° - Aos médicos que trabalham em empresas, independentemente
de sua especialidade, é atribuição:
I - atuar visando essencialmente à promoção da saúde e à prevenção da
doença, conhecendo, para tanto, os processos produPvos e o ambiente de
trabalho da empresa;
II - avaliar as condições de saúde do trabalhador para determinadas
funções e/ou ambientes, indicando sua alocação para
trabalhos compaiveis com suas condições de saúde, orientando-o, se
necessário, no processo de adaptação;
III - dar conhecimento aos empregadores, trabalhadores, comissões de
saúde, CIPAS e representantes sindicais, através de cópias de
encaminhamentos, solicitações e outros documentos, dos riscos
existentes no ambiente de trabalho, bem como dos outros informes
técnicos de que dispuser, desde que resguardado o sigilo proﬁssional;

RESOLUÇÃO 1488/98 DO CFM
IV - Promover a emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho, ou
outro documento que comprove o evento infortunísPco, sempre que
houver acidente ou molésPa causada pelo trabalho. Essa emissão deve ser
feita até mesmo na suspeita de nexo causal da doença com o trabalho.
Deve ser fornecida cópia dessa documentação ao trabalhador;
V - NoPﬁcar, formalmente, o órgão público competente quando houver
suspeita ou comprovação de transtornos da saúde atribuíveis ao trabalho,
bem como recomendar ao empregador a adoção dos procedimentos
cabíveis, independentemente da necessidade de afastar o empregado do
trabalho.

Art. 4° - São deveres dos médicos de empresa que prestam assistência
médica ao trabalhador, independentemente de sua especialidade:
I - atuar junto à empresa para eliminar ou atenuar a nocividade dos
processos de produção e organização do trabalho, sempre que haja
risco de agressão à saúde;
II - 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;
III - opor-se a qualquer ato discriminatório impediPvo 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.

Art. 5º - Os médicos do trabalho (como tais reconhecidos por lei),
especialmente aqueles que atuem em empresa como contratados,
assessores ou consultores em saúde do trabalhador, serão
responsabilizados por atos que concorram para agravos à saúde dessa
clientela conjuntamente com os outros médicos que atuem na empresa
e que estejam sob sua supervisão nos procedimentos que envolvam a
saúde do trabalhador, especialmente com relação à ação colePva de
promoção e proteção à sua saúde.

Parecer-consulta ao CRMMG em 28/09/2017 aprovado em sessão
plenária em 29/09/2017
“É dever do médico não acatar decisões administraPvas que possam
deixar de assegurar condições insalubres ao seu paciente
(trabalhador)."
O Código de ÉPca Médica assegura que o médico não pode, em
nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua
liberdade proﬁssional nem permi*r quaisquer restrições ou
imposições que possam prejudicar a eﬁciência e a correção de seu
trabalho.

O papel do Médico do Trabalho

1) IdenPﬁcar os postos de trabalho considerados insalubres e estabelecer
junto aos demais integrantes do SESMT e CIPA medidas de proteção à
saúde do trabalhador
2) Receber as comunicações dos médicos assistentes das gestantes/
lactantes trabalhadoras sobre as possíveis restrições às suas aPvidades
laborais
3) NoPﬁcar imediatamente a empresa para afastar as trabalhadoras
gestantes/lactantes de aPvidades insalubres em grau máximo
4) NoPﬁcar imediatamente a empresa para afastar as trabalhadoras
gestantes/lactantes de aPvidades consideradas de risco conforme laudo
de médico assistente
5) IdenPﬁcar postos de trabalho considerados seguros para gestantes e
lactantes
6) Acompanhar os remanejamentos
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