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Sociedade Bahiana de Medicina do Trabalho – SBMT  

➢ Criada em 1974 – Pioneiros da Medicina do Trabalho na Bahia.

➢ Visão de Prevenção e Promoção da Saúde do Trabalhador para implementação dos requisitos 
aplicáveis da Constituição Brasileira, à Legislação Específica e dos acordos Internacionais.

➢ Objetivo de defesa, conscientização e atualização da especialidade, fomentando conhecimento e o 
debate técnico observando os princípios éticos e os requisitos legais.

➢ 130 associados em 2017.

➢ Reuniões mensais regulares com temas de interesse da atualidade e aplicáveis a atuação no cotidiano 
do Médico do Trabalho, realização e apoio a eventos científicos de interesse.

➢ Desafio em acompanhar a modernização dos processos, as novas tecnologias aplicáveis e os 
consequentes mecanismos de adoecimento.



NEXO ENTRE DOENÇA E TRABALHO

➢ Necessidade de definir critérios e sistematização para a avaliação de saúde do trabalhadores, bem 
como condutas e procedimentos de acompanhamento, investigação, referência e contra referência 
para esclarecimento dos desvios por eles apresentados.

Monitoramento de Desvios de Saúde e a Caracterização de Nexo Ocupacional



Monitoramento de Desvios de Saúde 

e a Caracterização de Nexo Ocupacional

➢ CARACTERIZAÇÃO DOS POTENCIAIS DESVIOS DE SAÚDE MONITORADOS

HEMATOLÓGICO
HEPÁTICO
OTORRINOLARINGOLÓGICO
NEUROLÓGICO
ENDÓCRINO
CARDIOLÓGICO
ORTOPÉDICO
PSIQUIÁTRICO 
OUTROS

➢ AVALIAÇÃO DOS DESVIOS DE SAÚDE

• Desvios de Saúde Sub clínicos
• Desvios de Saúde Agudos
• Desvios de Saúde Crônicos



Monitoramento de Desvios de Saúde 

e a Caracterização de Nexo Ocupacional

➢ DEFINIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO

Coleta de Dados - Avaliações Clínico-ocupacionais, Laudos e Relatório de Desvio de Saúde.

Critérios de Investigação dos Desvios – Definição de Protocolos e Vigilância Individualizada.

Diagnóstico, Conclusão e Parecer – Consulta Inicial e Revisões, Discussão Técnica, Acompanhamento e Controle.

Gerenciamento de Informações:

PCMSO e ASO 
Registros e Evoluções, Sistematização do Prontuário
Relatório estatístico e epidemiológico do perfil de saúde dos trabalhadores
Sigilo e Confidencialidade
Orientação Gerencial 
Notificações requeridas aos órgãos oficiais .



Monitoramento de Desvios de Saúde 

e a Caracterização de Nexo Ocupacional

➢ INVESTIGAÇÃO DE DESVIOS DE SAÚDE 

Desvios de Saúde Não Ocupacionais – Investigação e Acompanhamento sob vigilância do Médico do Trabalho e 
assistência do médico especialista.

Desvios de Saúde Ocupacionais:

I - Parâmetros clínico-ocupacionais – Avaliação Clínica/Diagnóstico, Caracterização da Exposição e Correlações.

II - Embasamento Técnico – Caracterização da Patologia, Fontes de Pesquisa, Linha de Raciocínio, Referências na 
Literatura, Diretrizes CFM, ANAMT e suas federadas.

III - Aspectos Legais – Legislação Trabalhista – CLT / NRs, Legislação Previdenciária, Legislação Específica 
(jurisprudências), Acordos Sindicais.



Monitoramento de Desvios de Saúde 

e a Caracterização de Nexo Ocupacional

➢ Considerações

A avaliação clínico ocupacional é uma das ferramentas essenciais a detecção de desvios de saúde com potencial 
natureza ocupacional, potencializar riscos a execução da atividade laboral ou por esta ser influenciada em seu 
agravamento.

O prontuário médico é a evidência do cuidado e selo pelo histórico clínico laboral do trabalhador, peça 
fundamental no controle aos efeitos de exposição a riscos, definição de nexo com o trabalho e esclarecimentos a 
passivos futuros.

O Médico do Trabalho deve conservar a sensibilidade do olhar clínico do médico assistente, explorar seus 
conhecimentos dos processos produtivas e exercitar a expertise técnica do médico perito; a esses últimos a 
simples pergunta: “Qual é o seu ofício”.



OBRIGADO !


