
ANÁLISE DE APTIDÃO 

PARA O TRABALHO
Pontos de Divergências entre INSS, 

Empresas e Médicos Assistentes



Conceitos

• Assistência: ato ou efeito de proteger, amparar, auxiliar, 

atender

• Aptidão: qualidade, requisitos necessários para o 

exercício de determinada atividade ou função

• Capacidade: habilidade física ou mental de um indivíduo;  

qualidade que uma pessoa deve possuir para um 

determinado fim





Quatro Médicos

• Médico Assistente: promoção, preservação, recuperação 

de saúde – tratamento. “Curar quando possível, aliviar quase 

sempre, consolar sempre”. 

• Médico do Trabalho: aptidão para uma função, requisitos 

físicos e mentais para o desempenho de uma atividade

• Perito Médico Previdenciário: capacidade laborativa –

potencial

• Assistente Técnico – do juiz / de empresa privada



Relações entre Médicos 
Código de Ética Médica / 2009

É vedado ao médico:

- Desrespeitar prescrição ou tratamento determinado por 

outro médico, salvo em situação de indiscutível benefício 

para o paciente, devendo comunicar imediatamente o 

fato ao médico responsável

- Deixar de fornecer informações a outro médico sobre 

quadro clínico de paciente (desde que autorizado por 

este)



Documentos Médicos 

Código de Ética Médica / 2009

É vedado ao médico:

- Expedir documento sem ter praticado ato profissional que o justifique

- Atestar como forma de obter vantagens

- Deixar de fornecer laudo médico ao paciente

- Deixar de elaborar prontuário legível e com conteúdo (guarda do 
médico ou da instituição)

- Negar ao paciente acesso ao prontuário

- Liberar cópias para atender ordem judicial



Sigilo Profissional

• CEM/2009: vedado revelar informações confidenciais 

obtidas quando do exame de trabalhadores, inclusive por 

exigência de dirigentes de empresas, salvo se o silêncio 

puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.

• Resolução CFM 1605/2000: vedado revelar o conteúdo 

do prontuário ou ficha médica sem o consentimento do 

paciente.



Médicos de Empresas e Peritos

Resolução CFM 1810/2016

(alterou Resolução CFM 1488/1998)

- O médico de empresa, responsável por PCMSO, 

participante do SESMT, não podem atuar como peritos 

judiciais, previdenciários, securitários, ou assistentes 

técnicos nos casos que envolvam a firma contratante e/ou 

seus assistidos (atuais e passados)



Relações com Autoridades e Justiça

• Cód. Penal art 269: comunicação compulsória de doença

O dever do médico restringe-se exclusivamente a comunicar o fato à 

autoridade competente, sendo proibida a remessa do prontuário 

médico do paciente

• O médico não pode revelar segredo que exponha o 

paciente a processo criminal – neste caso, poderá 

disponibilizar os documentos ao perito nomeado pelo juiz



Atestado Médico



Emissão de Atestados Médicos

• Parte integrante do ato médico (não implica em 

majoração de honorários)

• Registro do atendimento em prontuário

• Prova de identidade do interessado

• Diagnóstico codificado ou não (anuência expressa)

• Presunção de veracidade, devendo ser acatado por quem 

de direito, salvo se houver divergência de entendimento 

por médico da instituição ou perito

• Providências em indícios de falsidade: médico em função 

pericial tem obrigação de representar ao CRM

(Resolução CFM 1658/2002)



Elaboração de Atestado pelo Médico 

Assistente

- Especificar tempo de dispensa à atividade necessário 

para recuperação do paciente

- Estabelecer diagnóstico quando expressamente 

autorizado pelo paciente

- Registrar dados de maneira legível

- Identificar-se como emissor (assinatura e carimbo ou 

CRM)

Resolução CFM  1851/2008



Elaboração de Atestado a pedido do 

paciente para fins de perícia

• Diagnóstico

• Resultados de exames complementares

• Conduta terapêutica

• Prognóstico

• Consequências à saúde do paciente

• Tempo estimado de repouso necessário à recuperação

• Legibilidade

• Identificação do emissor

(Resolução CFM  1851/2008)



Hierarquia dos Atestados Médicos

JUD



Lei 605/1949 
Direito do Trabalhador

Repouso semanal remunerado e pagamento de salário em dias 
de feriados – DEVIDO DESDE QUE o empregado trabalhe 
durante toda a semana cumprindo integralmente seu horário de 
trabalho

Art. 6º, § 1º : não será devida remuneração sem motivo 
justificado

Faltas justificadas: doença do empregado devidamente 
comprovada, falecimento (cônjuge, pais, filhos, irmãos), 
casamento, nascimento de filho, doação de sangue, serviço 
militar, comparecimento em juízo

Art. 6º , § 2º : doença comprovada mediante atestado médico...



Hierarquia dos Atestados Médicos

• § 2º A doença será comprovada mediante atestado de 

médico da instituição da previdência social a que estiver 

filiado o empregado e, na falta deste e sucessivamente, 

de médico do Serviço Social do Comércio ou da Indústria; 

de médico da empresa ou por ela designado; de médico 

a serviço de representação federal, estadual ou municipal 

incumbido de assuntos de higiene ou de saúde pública; 

ou não existindo estes, na localidade em que trabalhar, 

de médico de sua escolha (Lei 2761, de 26-04-1956)



Lei 11907/2009 – Carreiras e cargos da 

Administração Pública Federal

Seção V – art. 30, § 3º

Compete privativamente aos ocupantes do cargo de Perito Médico 
Previdenciário ou de Perito Médico da Previdência Social ...no âmbito 
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o exercício das 
atividades Médico-Periciais inerentes ao Regime Geral da Previdência 
Social de que tratam as Leis 8212/1991, 8213/1991, 8742/1993 e, em 
especial a:

• I - emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade laboral para 
fins previdenciários;

• II - inspeção de ambientes de trabalho para fins previdenciários;

• III - caracterização da invalidez para benefícios previdenciários e 
assistenciais; e

• IV - execução das demais atividades definidas em regulamento.



Hierarquia dos Atestados Médicos

• “Ao Médico do Trabalho no exercício de suas atividades 

dentro do âmbito da empresa é facultada a possibilidade 

de discordar de atestado médico apresentado pelo 

trabalhador, assim como estabelecer novo período de 

afastamento decorrente de sua avaliação médica, sempre 

assumindo a responsabilidade pelos seus atos”

Parecer 3657/2009 CRM-MG



Hierarquia dos Atestados Médicos

• O médico da empresa (Médico do Trabalho) só pode 

discordar de atestados médicos de poder hierárquico 

inferior

Ex.1 - discordância de atestado „ortopédico‟: ok

Ex.2 - discorância do tempo de afastamento proposto 

pelo perito médico do INSS: não

(atestado de maior valor legal)

* O ato administrativo previdenciário goza de presunção de 

legitimação – a decisão do perito médico do INSS é 

soberana em relação ao Médico do Trabalho da Empresa



Hierarquia dos Atestados Médicos

• Lei aplicada apenas para empregados de empresas 

privadas ou servidores públicos regidos pela CLT

“Suscessivamente”

5º lugar: médico que o trabalhador escolher

4º lugar: atestado de médico a serviço de representação 

de higiene e saúde pública

3º lugar: atestado de médico de Empresa 

2º lugar: atestado de médico do SESC ou SESI

1º lugar: atestado de perito médico do INSS



Hierarquia dos Atestados Médicos

JUD



Situações

• Médico assistente = impossibilitado trabalhar

• Médico do Trabalho = inapto

• Perito Médico do INSS = incapaz

• Médico assistente = não trabalha

• Médico do Trabalho = inapto

• Perito Médico do INSS = capaz



Situações

• Médico assistente = impossibilitado trabalhar

• Médico do Trabalho = apto

• Perito Médico do INSS = capaz

• Médico assistente = trabalha

• Médico do Trabalho = apto

• Perito Médico do INSS = capaz

• Paciente = não  trabalha





INSS

Deficiência

x

Incapacidade



Deficiência x Incapacidade

• Deficiência: perda ou anormalidade de estrutura ou 

função psicológica, fisiológica ou anatômica, podendo 

ser temporária ou permanente, alterando o estado de 

saúde de um indivíduo

• Incapacidade: redução/limitação ou impossibilidade de 

realizar uma tarefa específica



• Trabalhadores que apresentam doença ocupacional ou 

sequela de acidente de trabalho têm déficit funcional, 

mas não necessariamente incapacidade laboral.

• Peritos securitários: indenização baseada no percentual 

de redução funcional

• Não existem tabelas que classifiquem redução do grau de 

capacidade laboral para uma função específica – análise 

subjetiva



“Classificação” de Incapacidade 

Laboral

• Tipo 0 – não há incapacidade laboral

• Tipo 1 – existe restrição parcial da capacidade 
laboral 

a) implica em necessidade de esforços 
suplementares para realização da mesma 
atividade

b) pode ser reabilitado para uma atividade do 
mesmo nível de complexidade ou em funções 
compatíveis com sua formação profissional



“Classificação” de Incapacidade 

Laboral

• Tipo 2 – existe restrição total da capacidade 
laboral

a) sequelas impeditivas do exercício da 
atividade profissional, mas pode ser reabilitada 
para outra atividade de menor nível de 
complexidade

b) sequelas totalmente impeditivas do exercício 
de qualquer atividade profissional = invalidez



INSS

• Fluxo Médico/Administrativo/Operacional

• Espécies 31 x 91

• Benefício concedido: o segurado pode requerer 

prorrogação a partir de 15 dias antes até a data de 

cessação do benefício.

• Pedido de prorrogação: negado, cabe recurso à JRPS –

recurso administrativo



QUEM ASSUME O ÔNUS FINANCEIRO 

DO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS 

QUANDO DAS DISCORDÂNCIAS 

ENTRE OS MÉDICOS?



Quem paga o salário?

• Quem contesta em recurso assume o ônus de 

produzir prova em contrário

• “Alta do INSS”, Médico do Trabalho emite seu parecer e 

informa ao trabalhador e à administração da empresa

• APTO para retorno ao trabalho – trabalhador protocola 

recurso (custas do trabalhador)

Suspensão temporária do contrato de trabalho

• INAPTO para retorno ao trabalho – empresa protocola 

recurso (custas do empregador)



Responsabilidades

• Responsabidade do Empregador:

- Empregado concorda com „alta‟, empregador diverge = 

inapto

- Empregado e empregador divergem da „alta‟ 

previdenciária = inapto



Responsabilidades

• Responsabilidade do empregado

- Empregado discorda da „alta‟ e empregador concorda 

com alta = apto

- Empregado discorda da „alta‟ e nem sequer se apresenta 

para o exame de retorno ao trabalho

DEVER do EMPREGADO informar

EMPREGADOR: presunção de justa causa



Caso fictício

• ABC, 33, sexo masculino, casado, pedreiro, 
empregado, ensino fundamental completo, 3 filhos 
(3, 5 e 7 anos), praticante de artes marciais.

• Refere dor lombar em exame periódico há 6 meses; 
agudiza após descarregar saco de cimento de 
caminhão para o depósito na obra, “fisgada” nas 
costas e dor intensa e constante.

• Consulta ortopédica: medicado, afastado 15 dias

• Sem melhora, retorna ao ortopedista que solicita 
exames complementares; sem condições de retorno, 
novo atestado com mais 30 dias.

• O que faz o médico do trabalho?

• O que faz o perito previdenciário?



MÉDICO

Zelar pela saúde do paciente



Lydia Helena F. G. Gobbato

Perito Médico Previdenciário – lydia.gobbato@inss.gov.br – 3302-4017

Médica do Trabalho

Otorrinolaringologista

mailto:lydia.gobbato@inss.gov.br

