
 

Ano 7  •  Número 18 •  Agosto 2021 

 

 

Conselho Federal de Medicina atualiza 
normas e proíbe telemedicina para 
atendimento ocupacional
 

Publicada Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 2.297, no Diário Oficial da União de 

18/08/2021, para dispor sobre normas específicas para médicos que atendem o trabalhador. Essa resolução 

revoga a resolução anterior - Resolução nº 2.183, de 21/09/2018;  e, não se aplica aos médicos peritos 

previdenciários que possuem legislação própria. Conheça os principais pontos da Resolução. 

Atribuições do médico do trabalho e dos demais médicos que atendem os trabalhadores 

Aos médicos que atendem o trabalhador, independentemente do local em que atuem, competem as 

seguintes atribuições: 

• assistir ao trabalhador, elaborar seu 

prontuário médico e fazer todos os 

encaminhamentos devidos; 

• fornecer atestados e pareceres para o 

trabalhador sempre que necessário;  

• fornecer laudos, pareceres e relatórios de 

exame médico e dar encaminhamento, 

sempre que necessário, dentro dos 

preceitos éticos; 

• promover, com a ciência do trabalhador, a 

discussão clínica com o especialista 

assistente do trabalhador sempre que 

julgar necessário e propor mudanças no 

contexto do trabalho, quando indicadas, 

com vistas ao melhor resultado do 

tratamento; 

 

É vedado ao médico que presta assistência ao 

trabalhador: 

• realizar exame médico ocupacional com 

recursos de telemedicina, sem o exame 

presencial do trabalhador 

• assinar Atestado de Saúde Ocupacional 

(ASO) em branco 

• emitir ASO sem que esteja familiarizado 

com os princípios da patologia ocupacional 

e suas causas, bem como com o ambiente, 

as condições de trabalho e os riscos a que 

está ou será exposto cada trabalhador 

• deixar de registrar no prontuário médico do 

trabalhador todas as informações referentes 

aos atos médicos praticados 

• informar resultados dos exames no ASO 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cfm-n-2.297-de-5-de-agosto-de-2021-338989320


                                                                                                                                                                        

 

RT Informa  

Ano 7 •  Número 18  •  Agosto 2021 

• colocar à disposição do trabalhador ou de seu representante legal os exames realizados e o 

respectivo prontuário médico; 

• justificar eventual dissenso dos termos do atestado médico emitido por outro médico, após o devido 

exame clínico do trabalhador, assumindo a responsabilidade pelas consequências do seu ato.  

Cabe, ainda, ao médico do trabalho, por solicitação do médico assistente do trabalhador, produzir relatório 

com descrição dos riscos ocupacionais e da organização do trabalho e entregá-lo ao trabalhador ou ao seu 

representante legal em envelope lacrado e direcionado ao médico solicitante de forma confidencial.  

Por outro lado, também compete ao médico assistente ou especialista produzir e entregar ao trabalhador  

ou ao seu representante legal, da mesma forma e com o mesmo sigilo, relatório com descrição dos achados 

clínicos, prognóstico, tratamento e exames complementares realizados que possam estar relacionados às 

queixas do trabalhador. 

Deveres dos médicos que atendem empresas e instituições  

Os médicos do trabalho e demais médicos que atendem os trabalhadores de empresas e instituições, que 

admitem trabalhadores independemente de sua especialidade, devem:  

• atuar visando essencialmente a promoção da saúde e a prevenção da doença; 

• promover o esclarecimento e prestar as orientações necessárias sobre a condição dos trabalhadores 

com deficiência, idosos e/ou com doenças crônico-degenerativas e gestantes; e promover a inclusão 

destes no trabalho, participando do processo de adaptação do trabalho do trabalho ao trabalhador, 

quando necessário; 

• dar conhecimento aos empregadores, aos trabalhadores e às CIPAS sobre os riscos existentes no 

ambiente de trabalho, informações da vigilância epidemiológica e outros informes técnicos, 

resguardado o sigilo profissional; 

• notificar o empregador quando da ocorrência ou de sua suspeita de acidente ou doença do 

trabalho, para que a empresa proceda à emissão da CAT, deixando registrado no prontuário do 

trabalhador; 

• notificar os agravos de notificação compulsória ao órgão competente do Ministério da Saúde 

quando suspeitar ou comprovar a existência de agravos relacionados ao trabalho, bem como 

notificar o empregador da adoção de procedimentos cabíveis independentemente da necessidade 

de afastar o empregado do trabalho, registrando tudo em prontuário. 

Ainda, deve o  médico do trabalho: (i) avaliar as condições de saúde do trabalhador para determinadas 

funções e/ou ambiente, propondo sua alocação para trabalhos compatíveis com seu atual estado de saúde, 

orientando-o, bem como ao empregador ou chefia imediata, se necessário, em relação ao processo de 

adaptação do trabalho; e, (ii) estarem presentes nas empresas e em suas filiais para coordenarem o PCMSO 

com a regularidade necessária, quando investido da função de coordenador desse programa.  
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Caracterização do nexo causal  

Para que seja estabelecido nexo causal entre os transtornos de saúde e as 

atividades do trabalhador, deve ser realizado a anamnese, exame clínico 

(físico e mental), relatórios e exames complementares, e, ser considerado: 

(i) a história clínica e ocupacional atual e pregressa; 

(ii) o estudo do local de trabalho e da organização do trabalho; 

(iii) os dados epidemiológicos; 

(iv) a literatura científica; 

(v) a ocorrência de quadro clínico ou subclínico em trabalhadores expostos a riscos semelhantes; 

(vi) a identificação de riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, estressantes e outros; 

(vii) o depoimento e a experiência dos trabalhadores; 

(viii) os conhecimentos e as práticas de outras disciplinas e de seus profissionais, sejam ou não da área da 

saúde. 

Contestação do nexo causal 

Na contestação do nexo causal ao perito da Previdência, o médico do trabalho poderá enviar documentos 

probatórios para revelar que o agravo de saúde não possue nexo com o trabalho exercido pelo trabalhador, 

tais como: a) PPRA; b) PCMSO; c) PPP; c) CAT; d) LTCAT; e) PGR; f) PCMAT; e g) análise ergonômica do posto 

de trabalho, ficha de produtos químicos e outros documentos relacionados às condições de trabalho e 

pertinentes à contestação poderão ser utilizados, quando necessários. 

Além disso, o médico do trabalho deve elaborar e entregar ao trabalhador relatório médico com a descrição 

das condições que se deu o acidente ou a doença, quando encaminhado à perícia médica previdenciária.  

Ações judiciais, perito judicial e assistente técnico  

Por autorização do paciente trabalhador ou por dever legal, a cópia do prontuário médico, dos exames 

complementares ou outros documentos poderão ser liberados em ações judiciais. E, o médico perito poderá 

peticionar ao juízo que oficie o estabelecimento de saúde ou o médico assistente para anexar cópia do 

prontuário do periciado, em envelope lacrado e em caráter confidencial.  

O médico da empresa, o médico responsável por qualquer programa de controle de saúde ocupacional de 

empresa e o médico participantes do SESMT poderão atuar, como assistente técnico, observados os preceitos 

éticos e atuando conforme sua livre consciência, nos casos envolvendo a empresa contratante e seus assistidos.  

É vedado atuar como peritos judiciais, securitários ou previdenciários nos caos que envolvam a firma 

contratante e/ou seus assistidos, atuais ou passados: os médicos do trabalho responsável pelo PCMSO e ao 

médico participante do SESMT. 

É vedado ao médico 

assistente estabelecer o 

nexo causal entre a doença 

e o trabalho sem a 

observância desses itens. 
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O médico perito judicial e os assistentes técnicos têm as seguintes atribuições e deveres: 

(i) examinar clinicamente o trabalhador e 

solicitar os exames complementares quando 

necessários; 

(ii) fazerem-se acompanhar do trabalhador, se 

possível, ao vistoriarem o local de trabalho que 

está sendo objeto da perícia para melhor 

conhecimento do seu ambiente de trabalho e 

função; e 

(iii) estabelecer o nexo causal. 

O juiz nomeará perito especializado no objeto e natureza da perícia, sendo ato legal privativo do médico a 

perícia com fins de determinação de nexo causal, avaliação de capacidade laborativa/aptidão, avaliação de 

sequela/valoração do dano corporal que requeira atestação de saúde e definição do prognóstico referente ao 

diagnóstico nosológico. 
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Ao médico é vedado: 

 a) participar como assistente técnico de perícia 

privativo de outra profissão regulamentada em lei; e  

b) realizar perícia médica na presença de assistente 

técnico não médico, devendo, nesse caso, 

suspender a perícia e informar ao juiz o seu 

impedimento. 
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