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Dicotomia Propalada 



Assistencial X Pericial 

 Assistência Médica 
 livre escolha; 
 relação duradoura; 
 confiança mútua; 
 sigilo garantido. 

 Perícia Médica 
 indicado por terceiros; 
 relação pontual; 
 desconfiança mútua; 
 sigilo mitigado. 



ANAMT 

 A Medicina do Trabalho é a 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.  

 A Medicina do Trabalho está construída sobre dois 
pilares: a Clínica e a Saúde Pública. Sua ação está 
orientada para a prevenção e a assistência do 
trabalhador vítima de acidente, doença ou de 
incapacidade relacionados ao trabalho e, também, 
para a promoção da saúde, do bem estar e da 
produtividade dos trabalhadores, suas famílias e a 
comunidade. 
 



ACOEM 

 médicos que praticam Medicina Ocupacional e 
Ambiental não se restringem a atos clínicos e de saúde 
pública;  

 executam ações de pesquisa, ensino, periciais, 
administrativas, gerenciais, regulatórias e securitárias; 

 os valores bioéticos fundamentais da beneficência, 
autonomia e justiça aplicam-se a todas essas vertentes 
de atuação, tanto quanto à prática médica geral; 

 independentemente de haver ou não subordinação 
empregatícia entre o médico do trabalho e a empresa 
de vínculo dos trabalhadores. 
 



CFM 

 Resolução CFM nº 1.488/1998 cita o conceito de 
Medicina do Trabalho revisto e ampliado, em 1995, 
pelo Comitê Misto OIT-OMS, com foco em: 

 - manutenção e promoção da saúde dos trabalhadores 
e de sua capacidade de trabalho; 

 - melhoramento das condições de trabalho, para que 
elas sejam compatíveis com a saúde e a segurança; 

 - desenvolvimento de culturas empresariais e de 
organizações de trabalho que contribuam com a saúde 
e segurança e promovam um clima social positivo, 
favorecendo a melhoria da produtividade das 
empresas.  
 
 



Nexo entre Doença e Trabalho 



Sigilo Médico 



brunogil@cremeb.org.br 
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