
 
Mirassol d’Oeste - MT, 24 de Agosto de 2017.  
 
 
Circular DP nº: 07/2017 
 
 
De : C & L Contabilidade 
P/  : Todos os Clientes 
 
 
Assunto: Programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO). 
               
 
 Todos os empregadores que admitirem trabalhadores como 
empregados estão obrigados a adotar o programa de controle médico de saúde 
ocupacional (PCMSO), cujo objetivo é promover e preservar a saúde do conjunto dos 
seus trabalhadores. Para melhor entendimento fazemos os seguintes esclarecimentos: 
  
 1- Responsabilidade da empresa 
 É da inteira responsabilidade do empregador: 
 a) Garantir a elaboração e a efetiva implementação do PCMSO, 
zelando pela sua eficácia; 
 b) custear, sem ônus para o empregado, todos os 
procedimentos relacionados ao PCMSO; 
 c) indicar, dentre os médicos do serviço especializado em 
engenharia de segurança e medicina do trabalho (SESMT) da empresa, um coordenador 
responsável pela execução do PCMSO.  
 Importante ressaltar que independente do numero de 
empregados e da atividade desenvolvida pelas empresas, fica o empregador, que 
admitam trabalhadores como empregados, obrigado a elaborar o PCMSO. 
  
 2- Empresas desobrigadas de indicar médico coordenador 
do PCMSO 
 Estão desobrigadas de manter médico coordenador do PCMSO 
as empresas: 
 A) com até 25 empregados, desde que enquadradas no grau de 
risco 1 ou 2; 
 B) até 10 empregados, desde que enquadradas no grau de risco 
3 ou 4. 
 Empresas desobrigadas de possuir médico coordenador 
deverão realizar as avaliações, por meio de médicos, que, para a efetivação das 
mesmas, deverá necessariamente conhecer o local de trabalho. Para essas empresas 
recomenda-se que o PCMSO contenha, minimamente: 
 .Identificação da empresa: razão social, CNPJ, endereço, ramo 
de atividade, grau de risco, número de trabalhadores distribuídos por sexo, horário de 
trabalho e turnos; 
 .Identificação dos riscos existentes; 
 .Plano anual de realização dos exames médicos, com 
programação das avaliações clínicas e complementares específicas para os riscos 
detectados, definindo-se explicitamente quais os trabalhadores ou grupos de 
trabalhadores serão submetidos a que exames e quando. 
  
 3-Exames médicos  
 Os empregados ficam sujeitos à realização dos seguintes 
exames médicos a cargo do PCMSO, sem ônus para os mesmos: 
 Admissional 
 Esse exame deve ser realizado antes do empregado assumir 
suas atividades, ou seja, pelo menos um dia antes de sua admissão. 
 Vale ressaltar, para empregados admitidos em atividades nos 
ambientes cujos níveis de pressão sonora ultrapassem os limites de tolerância 
estabelecidos nos anexos 1 e 2 da Norma Regulamentadora nº 15 (NR 15) da Portaria 



 
MTb nº 3.214/1978, independente do uso de protetor auditivo, ficam essas 
empresas obrigadas a submeter seus empregados a exames audiométricos 
(audiometria). 
  
 Periódico 
 Os exames médicos periódicos devem ser realizados, 
no mínimo, nos seguintes prazos: 
 
 a) para trabalhadores expostos a riscos ou situações de 
trabalho que impliquem no desencadeamento ou agravamento de doença 
ocupacional, ou ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças 
crônicas, os exames deverão ser repetidos: 
 a.1) a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico 
encarregado, ou se notificado pelo médico agente da inspeção do trabalho, ou ainda, 
como resultado de negociação coletiva do trabalho; 
 a.2) de acordo com a periodicidade especificada no anexo 6 da 
NR 15, para os trabalhadores expostos a condições hiperbáricas. 
  
 b) para os demais trabalhadores: 
 b.1) anualmente, para os empregados menores de 18 anos e 
maiores de 45 anos de idade; 
 b.2)  anualmente, para os empregados rurais (NR 31); 
 b.3) a cada 2 anos, para os empregados entre 18 e 45 anos de 
idade. 
 Importante salientar, que determinadas empresas, devido 
suas atividades oferecerem maiores riscos aos trabalhadores, terão periodicidade 
diferenciado, assunto que o médico do trabalho esclarecerá. 
  
 De retorno ao trabalho 
 Exame médico de retorno ao trabalho somente será obrigatório 
quando o empregado ficar afastado de suas atividades por período igual ou superior a 
30 dias, em virtude de doença ou acidente, de natureza ocupacional, ou parto. 
  
 De mudança de função 
 Esse exame somente será obrigatório quando a nova função 
expor o empregado a riscos diferentes daqueles a que estava exposto antes da 
mudança. 
  
 Demissional 
 O exame médico demissional deve ser realizado, 
obrigatoriamente, até a data da homologação da rescisão do contrato de trabalho, de 
acordo com o quadro I da NR 4 desde que o último exame tenha ocorrido há mais de: 
 -135 dias, quando se tratar de empresas com grau de risco 1 
ou 2; 
 -90 dias, no caso de empresas enquadradas em grau de risco 3 
ou 4. 
   
 4- Atestado de Saúde Ocupacional 
                              Para cada exame médico realizado pelo PCMSO deverá ser 
emitido, em duas vias, o atestado de saúde ocupacional (ASO). A primeira via do ASO 
deve ficar à disposição da fiscalização do trabalho, a segunda via do atestado deve ser 
obrigatoriamente entregue ao empregado, mediante recibo na primeira via. 
 
 5- Primeiros socorros 
 Em todos os estabelecimentos deve ser mantido material 
necessário à prestação de primeiros socorros, guardado em local adequado sob os 
cuidados de pessoa devidamente treinada para esse fim. 
 
 Para cumprirem com as exigências que requer o PCMSO, é 
necessário que entrem em contato com um médico do trabalho. Se na localidade onde 
estiver situada vossa empresa não existir médico do trabalho, poderá ser contratado 
médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO. 



 
 
 Ressalto que as empresas que fazem parte do ramo 
das indústrias, pode ser contratado gratuitamente os serviços do SESI (Serviço 
Social da Indústria), sediado no município de Cáceres-MT, através do telefone 
(65) 3222-1216/3702 e/ou e-mail’s: sesicac.vendas@sesimt.com.br / 
engseguranca.cac@sesimt.com.br 
 
Segue abaixo os serviços realizados: 

1. PPRA–Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 
2. PCMSO–Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional; 
3. LTCAT–Laudo Técnico das Condições Ambientais de 

Trabalho; 
4. PCMAT–Programa de Condições Ambientais do Meio 

Ambiente de Trabalho da Construção Civil e 
5. LAUDO ERGONÔMICO. 

  
 Sr(a) empregador(a), caso necessite da relação dos 
funcionários que estão com os exames médicos vencidos, a vencer ou que ainda 
não realizaram os mesmos, favor solicitar ao Departamento de Pessoal, para que 
sejam realizados o mais breve possível. 
 Sem mais, estamos à vossa disposição para maiores 
esclarecimentos, inclusive quanto ao fornecimento da legislação pertinente na íntegra. 
                                                                                                                                                                     
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 C & L Contabilidade 
 Henrique Fraga 
 Depto Pessoal 
 
 
Legislação Referenciada 
Norma Regulamentadora nº 04 
Norma Regulamentadora nº 07 
Norma Regulamentadora nº 09 
Norma Regulamentadora nº 15 
Norma Regulamentadora nº 31 
 
 
 
 


