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RESUMO 

Introdução: na medicina do trabalho, os cuidados médicos devem ser voltados para a prevenção da saúde do 

trabalhador. No entanto, muitas vezes os exames médicos ocupacionais procuram apenas, através de exames seletivos 

rigorosos, reduzir o absenteísmo e, consequentemente, aumentar a produtividade. Para atender a esse objetivo, muitas  

instituições incluem exames radiológicos indiscriminadamente em suas avaliações médicas e periciais, contrariando o 

princípio da justificativa. Objetivo: proporcionar uma reflexão acerca da presença de exames radiológicos em 

avaliações médicos ocupacionais. Metodologia: revisão literária incluindo legislações relacionadas ao tema de 

pesquisa. Resultados: a Portaria 453/98 ANVISA proíbe a realização de exames radiológicos para fins empregatícios 

ou periciais, exceto em casos onde o exame possa trazer um benefício à saúde do indivíduo examinado ou para a 

sociedade. Contudo, em algumas situações a Norma Regumentadora número 7 do Ministério do Trabalho e Emprego 

prevê a realização de exames radiológicos como parâmetro de monitorização da exposição ocupacional. O artigo 168 da 

Consolidação das Leis do Trabalho também detemina que exames complementares poderão ser exigidos, a critério 

médico, para apuração da aptidão física e mental do empregado para a função. Conclusão: apesar de existirem 

dispositivos legais que proíbam e outros que permitam exames radiológicos em avaliações médico ocupcionais, as 

empresas e instituições devem ter em conta que todo exame radiológico tem um risco envolvido e não devem solicitá-

los de forma compulsória e indiscriminada. Exames radiológicos somente são admissíveis para elucidação de hipótese 

diagnóstica produzida por avaliação clínica, de forma a proporcionar um benefício real para o indivíduo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Na medicina do trabalho, os cuidados médicos são voltados para o diagnóstico e prevenção 

da saúde do trabalhador, com intuito de atender dois interesses básicos, a valorização da vida hu-

mana e proteção ao instrumento de produção e lucratividade da empresa [1,2]. 

 Existem várias exigências legais que uma empresa deve seguir no âmbito da medicina do 

trabalho, uma delas é a existência do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCM-

SO), previsto na Norma Regulamentadora n7 (NR7) do Ministério do Trabalho e Emprego. O 

PCMSO deve incluir, obrigatoriamente, os exames médicos ocupacionais [3].  

 Muitas vezes os exames médicos ocupacionais não são vistos como uma forma de proteger o 

trabalhador. Procuram apenas obter, através de exames seletivos rigorosos, reduzir o absenteísmo e, 

como consequência, aumentar a produtividade [1]. Para atender a esse objetivo, muitas  instituições 

incluem exames radiológicos indiscriminadamente em suas avaliações admissionais, demissionais, 

periódicos e periciais, contrariando o princípio da justificativa, estabelecido pela Portaria 453/98 da 

ANVISA [4], que veda a realização de procedimentos radiológicos que não produzam benefício pa-

ra a saúde do indivíduo examinado, compensando o dentrimento da prática.  

  O presente trabalho tem o objetivo de proporcionar uma reflexão acerca da presença de 

exames radiológicos em avaliações médicos ocupacionais.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Revisão literária, com busca de trabalhos publicados na Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações e base de dados SCIELO, utilizando as expressões: avalição médico ocupacional e 

exames ocupacionais. A pesquisa também incluiu legislações relacionadas ao tema de pesquisa. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A portaria 453/98 [4] regulamenta a proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e 

odontológico, para a proteção da população dos possíveis efeitos indevidos inerentes à utilização 

dos raios-x diagnósticos, visando minimizar os riscos e maximizar os benefícios dos exames. Para 

tanto, ela estabelece os princípios básicos de proteção radiológicas: justificação das práticas e das 

exposições médicas; otimização da proteção radiológica; limitação das doses individuais e preven-

ção de acidentes. Uma das práticas que essa norma proíbe é a realização de exames radiológicos 

para fins empregatícios ou periciais, exceto que as informações obtidas sejam úteis a saúde do indi-

víduo examinado ou tenham relevância para a saúde da população [4]. 

 Contudo, a NR7 [3] prevê que em alguns casos, como a exposição à aerodispersódes, a 

realização de radiografia de tórax no exame médico admissional e periódico como parâmetro para 

monitorização à exposição ocupacional. Para condições hiperbáricas ela indica a realização de 

radiografias das articulações coxo-femorais e escápulo-umerais com a mesma finalidade. 

 Além disso, o inciso 2º do artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) [5] 

determina que outros exames complementares poderão ser exigidos, a critério médico, para 

apuração da capacidade ou aptidão física e mental do empregado para a função que deva exercer. 

 O princípio da otimização da proteção radiológica determina que devem ser tomadas 

medidas para minimizar as doses de radiações e o número de pessoas expostas [4]. Uma das formas 

de diminuir o número de pessoas expostas é proibindo a execução de exames que possam contrariar 

o princípio da justificação, ou seja, os exames onde os riscos da exposição às radiações sejam maior 

que possíveis benefícios. Percebe-se que os exames estabelecidos pela NR7 [3] respeitam esses 

princípios, pois a monitoração da exposição ocupacional visa a proteção da saúde do trabalhador 

que está sujeito a condições e agentes que podem trazer consequências prejudiciais para estes 

indivíduos e uma detecção precoce destes efeitos podem ser muito úteis para sua saúde. Já a 

permissão dos exames complementares pela CLT [5], que podem incluir exames radiológicos, tem o 

objetivo exclusivo de avaliar a aptidão física e mental do trabalhador para a função, o que não se 

traduz em benefício para a saúde do mesmo, contrariando os princípios básicos de proteção 

radiológica. No entanto, há de se considerar que, quando a CLT foi concebida, em 1943, os efeitos 
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das radiações ionizantes recém haviam sido descobertos e, devido a isso, as questões referentes à 

proteção radiológica ainda não estavam bem estabelecidas, principalmente no Brasil. Se faz 

necessário a atualização dessa legislação, alinhando-a com as normas de proteção radiológica 

atuais. 

  

4. CONCLUSÕES 

 Apesar de existirem dispositivos legais que proíbam e outros que permitam exames 

radiológicos em avaliações médico ocupcionais, as empresas e instituições devem ter em conta que 

todo exame radiológico tem um risco envolvido e não devem solicitá-los de forma compulsória e 

indiscriminada. Exames radiológicos somente são admissíveis para elucidação de hipótese 

diagnóstica produzida por avaliação clínica, de forma a proporcionar um benefício real para o 

indivíduo, promovendo a saúde do trabalhador o que constitui missão principal dos serviços de 

saúde ocupacional.  
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